


A ralarında ünlü gaze-
teci, şarkıcı ve Haçiko
Derneği'nin Başkanı

Ömür Gedik'in de olduğu
ekip, ormanda yaşayan hay-
van dostları için kulübeler
yaptı. Sadece kulübe yap-
makla kalmayan vicdanı güzel
ekip, mama ve tedavi hizme-
tinde de bulundu. Pazar gü-
nünü evde yatarak
değerlendirmeyen gönüllü
dostlar, özel bir sosyal sorum-
luluk projesine adını altın
harflerle yazdırdı. Gönüllü
dostlar, etkinlik sonunda pan-
kart açıp hatıra fotoğrafı çekil-
diler. 

Hayvanlara 
eziyet edenin!

Pankartlarda ise
"Hayvana Şiddete
Karşıyım Peki Ya
Sen?" "Sokak
Hayvanlarına Ezi-
yet Edenin..." "Vic-
dani Dayanışma"
"Hadi Hisset His-
lerini" "Hayatta
Beşiktaş Radyosu
Taraftarın Sesi"
gibi vicdanlara
seslenen sözler ya-
zılıydı. Etkinlikte
eğlenmeyi de
ihmal etmeyen gö-
nüllü dostlar se-
maver yakıp,
çaylarını yudumla-
dılar. Kulübelerin
üzerini siyah beyaz
renklerle boyayan
Çarşı Grubu, sos-
yal medya kullanı-
cılarının "Helal
olsun Çarşı'ya" yo-
rumlarına sebep
oldu.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Beşiktaş Çarşı
Grubu, Haçiko
Derneği, Genç Haçiko
ve Dewe Pankart
işbirliğiyle Çekmeköy
Reşadiye Ormanı'nda
büyük bir gönüllülük
etkinliğine imza attı

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

HAYVANLAR iCiN
BiRLiK OLDULAR

Müzik
camiasının 

dijital pr'cısı
Semih Arslan'ın

geçtiğimiz 
gün doğum

günüydü.
Dostları yakın

arkadaşı 
Semih Arslan'ı 

bu mutlu 
gününde yalnız

bırakmadı

RAgo Balık adlı mekanda
toplanan sevenlerinin ara-
sında Selen görgüzel, Hande
Ünsal, Fikret Dedeoğlu, Ezgi
Ayçe Kızıldere, Yılmaz Taner,
Rabia Tunçbilek, Fatih Bozdu-
man, Dj Mert Aydın, Dj Kaan
gökman, Söz yazarı Melda
gurbey, Pr'cı ve Sunucu İlker
Koç, Aranjör gökhan Holat,
Menajer Mert Altınkaya, Aran-
jör Serkan Balkan, Pr'cı Refik
Sarıöz, Menajer Cihan Tükel

gibi müzik dünyasının ünlü si-
maları da vardı.

Doyasıya eğlendiler

Pastasını üflemeyi ihmal et-
meyen Semih Arslan, dostla-
rıyla birlikte eğlendi. Hep bir
ağızdan şarkılar söyleyip,
dans eden dostları, Arslan'ı
ne kadar sevdiklerini göster-
miş oldu. Eğlence gecenin
geç saatlerine kadar devam
etti.

20. yılını özel bir albümle
taçlandırmaya hazırlanan

Hande Yener, yeni yıla
gireceğimiz şu gün-
lerde farklı imajıyla
tüm dikkatleri üzerine
çekti. Kocaman göz-
lükleri ve boynuz gö-
rünümlü tacıyla
Aytekin Yalçın'ın ob-
jektifine poz veren
şarkıcı, sosyal med-
yanın diline düştü.

Şarkıcı, yenilenmeye gitti-
ğini söyleyerek, Instagram
hesabındaki bütün fotoğ-
raflarını sildi ve sadece hi-
kaye paylaşıyor. Sosyal
medya kullanıcılarının ba-
zıları Yener'in yeni imajını
Yılmaz Morgül'e benzetir-
ken bazıları da 2017 yı-
lında Milano Moda
Haftası'nda podyuma
çıkan ilk Türk manken
Öykü Baştaş'a benzetti.

ARSLAN’I DOSTLARI

YALNIZ BIRAKMADI

Hande
Yener

Reşadiye Ormanı’nda
düzenlenen etkinlikte 

konuşan hayvanseverler,
“Hayvana zarar bir kimse
insan olamaz. İnsanlığın

yolu sevgiden geçer” dedi.

Reynmen’eReynmen’eReynmen’eReynmen’eReynmen’eReynmen’eReynmen’eReynmen’e
YENi TARZ

HAKAN Akkaya imzalı kostü-
müyle ünlü fotoğrafçı Nihat
Odabaşı'na poz veren feno-
men ve şarkıcı Reynmen, yeni
tarzıyla ilgi odağı oldu. Saçla-

rını Akın Ünal'ın, makyajını
Begüm Esen Yılmaz'ın ve
stylingini Mustafa Çolak'ın
yaptığı fotoğraf çok 
konuşuldu.

Semih 
Arslan

Selen 
Görgüzel

Otizmliler için 
söyleyecekler
Değer Otizm Derneği ve Müzik Dostları Başkanı
Kenan Damar önderliğinde Değer Otizm Müzik Atöl-
yesi yararına 15 Aralık Pazar günü rock camiasının
katılımıyla akustik bir konser gerçekleşecek. Fa-
tih'teki Allegro Sahne'de gerçekleşecek olan etkinliğe
ilgi bir hayli büyük. Aytek Akçakaya, Christian Abdul-
lah, Seçil, Deniz Tuzcuoğlu, Sabahattin Taşdöğen,
Vecdi Yücalan, Uğur Atis, Sedat Erdiş Hanoğlu, Sevgi
Son Sualp, Zafer Doğulu, Müslüm Döner, Hüseyin
Koyuncu, Filiz İlkay ve Merve Kazanç'ın sahne ala-
cağı etkinlikten toplanan gelirle Otizmli kardeşlerimiz
için müzik aletleri alacaklarını ifade eden Kenan
Damar, "İstanbul'da bulunan Değer Otizm Derneği
okulunun müzik atölyesine yardım amaçlı bir prog-
ram düzenleyeceğiz. Bu programda kendi sanat dal-
larında güzel yerlere gelmiş güzel yürekli
sanatçılarımız bizlerle beraber olacak. Minik atölye-
mizde büyük bir işe farkındalık için start verdik" dedi. 

Reynmen’e

Yener’in yeni 
imajı olay oldu
Yener’in yeni 
imajı olay oldu
Yener’in yeni 
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T rafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekip-
leri, Arnavutköy'de geçen

hafta asker eğlencesi sırasında
katıldıkları konvoyda trafiği
durdurup, drift yaparak tra-
fiği tehlikeye soktukları gö-
rüntüler sosyal medyada
paylaşılan kişilere yönelik
olarak çalışma yaptı. Yapı-
lan tespit işlemlerinin ar-
dından aracın sürücüsü
İbrahim Demirci ile sahibi
Serhat Çelikbilek gözaltına
alındı. Sürücü İbrahim Demir-
ci'ye 5 bin 10 lira para cezası ve-
rilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el
konuldu.

Bir daha asla yapmayız

Polisteki ifade işlemlerinin ardından ser-
best bırakılan İbrahim Demirci, "Arkada-
şımızın asker eğlencesi vardı, biz de
katıldık eğlenceye. Eğlence sonrasında

kon-
voya

katıl-
dık. Gece

geç saatti,
Bolluca Mahal-

lesi'ne geldiğimizde
yolu kapatarak drift yaptık. Yaptığımızın
yanlış olduğunu biz de biliyoruz ama
bizim bir pistimiz olmadığı için burada
yaptık. Sonradan haberlere konu olunca
Cumartesi günü sivil trafik ekipleri çalış-

tığım iş yerinden gözaltına aldılar beni.
Karakola gittik, ceza yedik, ehliyetimize
el konuldu. Toplamda 5 bin lira ceza
yedim, ehliyetime de 2 ay süreyle el ko-
nuldu. Sosyal medyada yapılan kötü yo-
rumlar var. Bizim yaptığımız yanlış ama
kötü insanlar değiliz. Asker eğlencesiydi,
bunu herkes yapıyor. Ancak cezalar ya-
zarak bunun son bulacağını zannetmiyo-
rum. Yaptığımız yanlış, bir daha asla
drift yapmayı düşünmüyoruz. Zaten eh-
liyetimize de el konulduğu için araba-
mıza böyle uzaktan bakıyoruz.
Aracımızın fiyatı 15-16 bin lira değe-
rinde. Zaten yediğimiz cezalar arabamı-

zın değeri kadar neredeyse. Arabayı sat-
sak bile yediğimiz cezaları karşılamaya
yetmiyor. Drift yapanlara tavsiyem, yap-
masınlar. Yoksa böyle bizler gibi cezalar
yerler" dedi.

Polisler nasihat verdi pişmanız

Çalıştığı iş yerinden gözaltına alan polis-
lerin kendilerine tavsiyelerde bulunup,
nasihat verdiklerini de söyleyen İbrahim
Demirci, "Biz yaptık ve cezamızı yedik.
Bu araçlar bizim sevdamız. Ehliyeti
alınca arabamıza bineceğiz ama artık
drift yapmayacağız. Kimse yapmasın"
dedi.DHA
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AtAşehir'de otomobili-
nin içerisindeyken yoldan
geçen eski basketbolcu

D.Ç. adlı kadına adres sorma baha-
nesiyle yaklaşıp, cinsel organını gös-

terdiği iddia edilen şüpheli adliyeye
sevk edildi. Olay, Ataşehir'de dün
meydana geldi. İddiaya göre, oto-
mobil sürücüsü, eski basketbolcu
D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşa-

rak ona adres sordu. Ardından da
genç kadına cinsel organını gösterdi.
Genç kadının tepki göstermesi üze-
rine sürücü, otomobiliyle olay yerin-
den uzaklaştı. Kadın

basketbolcunun, cep telefonu kame-
rasına kaydettiği o anların görüntü-
leri sosyal medya üzerinden çok
sayıda kişi tarafından paylaşılarak
tepki gördü. D.Ç. polise giderek sü-
rücüden şikayetçi oldu. 

Plakası tespit edildi

Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 

Cihan U.(26) olduğunu tespit etti. 
Gözaltına alınan Cihan  U.. Ataşehir
Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek
sorguya alındı. Cihan U. emniyette
suçlamaları kabul etmeyerek “Tuva-
letten çıktım, fermuarım açık kamış“
şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Em-
niyetteki işlemlerin ardından şüp-
heli, Kartal'da bulunan Anadolu
Adalet Sarayı'na gönderildi. 

Adres sorma bahanesiyle taciz!

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

DRıfT pıSmaNlıGı
Arnavutköy'de katıldıkları 
asker uğurlama konvoyunda
trafiği kapatarak drift yapan
aracın sahibi ile sürücüsü,
gözaltına alındı. Sürücünün
ehliyetine el konulurken 
5 bin 10 lira trafik cezası
uygulandı. Araç sahibinin de
daha önce aynı suçtan
ehliyetine el konulduğu 
belirlendi. Cezanın ardından
konuşan gençler, 
"Pişmanız, bir daha
asla drfit yapmayacağız"
dediler

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRakYa HalkıNıN 
GÖZDESİ ÖZ kEŞaN

asker eğlencesinde drift yaparken görüntüleri
sosyal medyaya düşen araç sahibi Serhat Çelikbi-

lek "Benim de 3-4 ay önce ehliyetime el konul-
muştu. O yüzden arkadaşım o gün kullandı aracı.
Fakat görüntülerin haber olmasının ardından bu
sefer de arkadaşım ceza yedi ve ehliyetine el
konuldu. Zaten bu cezaları ödemek için ara-

bayı satsak da yetmiyor. artık bundan
sonra yanlamak ve drift mi, asla!

dersimizi aldık" dedi.

Dersimizi 

alDık

Şile Otoyolunda
makas atarak
ilerlediği iddia

edilen otomobil
sürücüsü direksiyon

hakimiyetini
kaybederek 

önündeki araca
çarptı. Çarpmanın
etkisiyle savrulan

otomobil de öndeki
ticari taksiye çarptı.
Kaza sebebiyle Şile
Otoyolu Çekmeköy
istikameti bir süre

trafiğe kapanırken 
2 kişi yaralandı

OlAy saat 00:20 sıralarında Şile
Otoyolu Çekmeköy istikameti
Tantavi Tüneli çıkışında meydana

geldi. İddiaya göre daha önceden meydana
gelen trafik kazasını fark eden 34 THA 72
plakalı taksi sürücüsü Ali Cansız yavaşladı.
Onu fark eden 34 VS 1703 plakalı otomobil
sürücüsü yavaşladığı sırada arkasından
makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 TK
4764 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Ha-
cıoğlu duramayarak 34 VS 1703 plakalı oto-
mobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle
sürüklenen otomobil Ali Cansız'ın taksisine
çarparken araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Yaralı va-
tandaşlar ambulans ile Üm-
raniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Olu-
şan kaza sebebiyle Şile oto-
yolu Çekmeköy istikameti
bir süre trafiğe kapandı.
Kaza sırasında takside bulu-
nan soyadı öğrenilemeyen
Mehmet isimli yolcu, "Biz

takside gidiyorduk eşimle birlikte. Beyaz araç
arkamızdaki araca çarptı. Arkamızdaki
araçta bize çarptı. Kaza sonrası beyaz oto-
mobilin sürücüsü araçtan inerek kaçtı. Ya-
nında da bir bayan vardı. Daha sonra olay
yerine gelen 2 arkadaş aracı kendilerinin kul-
landığını iddia ediyorlar. Arabayı süren onlar
değildi. Yaralı vatandaşlar ambulans ile has-
taneye götürüldü. Aracı süren gerçek kişi bu-
lunsun" dedi.  Sürücülerin ifadelerinin
çelişkili olması üzerine olay yerine gelen tra-
fik polisleri sürücülerin ifadelerini kamera ile
kayıt altına aldı. Araçların çekilmesinin ar-
dından trafik normale döndü. Olay ile ilgili
soruşturma sürüyor. 

ZiNCiRLEME KAZA:
2 KiSi YARALANDI

Soyguncular
tutuklandı 

MurAt
Çeşme
Mahallesi

üzerinde bulunan bir
markette 27 Kasım
tarihinde saat
13.20'de meydana
gelen olayda şapkalı
ve silahlı bir kişi içeri
girerek kasa çalışanla-
rını etkisiz hale ge-
tirdi. İki kasada
bulunan bin 850 lirayı
alan şüpheli, daha
sonra hızla marketten çıkarak izini kaybettirdi. Market
çalışanlarının ihbar etmesiyle harekete geçen polis ekip-
leri olayla ilgili soruşturma başlattı. Marketin güvenlik
kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli-
nin eşkalini belirledikten sonra şüpheliyi yakalamak için
civardaki tüm güvenlik kameralarına baktı. Polis, şüphe-
linin gasp anlarında bir kişinin dışarıyı gözetlediğini de
tespit etti. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden otur-
duğu adrese kadar takip etti. Gasp Büro Amirliği'ne
bağlı ekipler kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği iki
şüpheliyi 4 Aralık'ta yakaladı.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltındaki Muradhan D.'nin (18) 22 suç kaydı ol-
duğu ortaya çıktı. Şüphelinin gasp için girdiği markete
10 dakika önce keşif amaçlı girdiği öğrenildi. Şüphelinin
yaptığı keşfin ardından aynı markete bu defa gasp için
girdiği belirtildi. Şüphelinin markette gasp yaptığı an-
larda dışarıda etrafı gözetleyen Emircan G.'nin (19)
daha önceden suç kaydı bulunmadığı tespit edildi. Şüp-
heliler çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Kredi kartı borcum vardı

Şüphelinin şapkalı ve silahlı olarak markete girerek iki
kasa çalışanını silahla tehdit ederek paraları istediği
anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin mar-
kette bulunan iki kasadan paraları alıp ayrıldığı görüldü.
Gasp anında market çalışanlarının soğukkanlı halleri
dikkat çekti. Öte yandan soygun sırasında gaspçıya
market çalışanlarının "Neden bunu yapıyorsun" demesi
üzerine şüphelinin "Kredi kartı borcum var." dediği 
öğrenildi. DHA

Büyükçekmece'de markete giren şapkalı bir kişi,
çalışanları silahla tehdit ederek kasadan aldığı par-
alarla kaçtı. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden
oturduğu adrese kadar takip ederek yakaladı. Olaya
karışan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Avcılar’da güvercin
operasyonu

Sen misin rüşvet teklif eden

AvcılAr'dA bir sitenin havalandırma boşlu-
ğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri
tarafından kurtarıldı. Denizköşkler Mahallesi

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Derya
Blokları'nda oturan emekli işçi Yaşar Uslurak, banyo
bölümündeki havalandırma boşluğunda kuş bulundu-
ğunu farkeden Uslurak,
itfaiyeyi aradı. Kısa sü-
rede gelen Büyükşehir
ekibi, binanın birinci ka-
tındaki havalandırma
boşluğunun penceresini
söktü. Görevlilerden biri
havalandırma boşlu-
ğunda sıkışan güvercini
çekip aldı. 

avcılar'da Fatih'te polis ekiplerine rüşvet tek-
lif eden 2 şüpheli tutuklandı. Fatih emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, 7 aralık'ta Nişanca

Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yö-
nündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi
takibe alan ekipler, evden çıkan a.Ö. ve M.k'yi durdurdu.
şüpheliler, eve 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini
itiraf itiraf etti. Polisler eve geldiklerinde ise azerbaycan uy-
ruklu Z.h, burada çalıştırıldığını söyledi. O sırada telefonla
arayan ve şüpheli, eve giden memurlara 10 bin lira 
verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti. 

Sahte ilaçlara geçit yok
Başakşehir'de bir sanayi sitesi içerisinde
bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği
operasyonda, sahte cinsel güç artırıcı gıda

takviyeli ürünler geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi
gözaltına alınırken, 100 bin lira değerinde tarihi geçmiş
cipse de el konuldu. istanbul Güvenlik şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Büro amirliği ekipleri Başakşe-
hir'de bir sanayi sitesindeki depoda sahte cinsel gücü
artırıcı etkiye sahip olduğu bildirilen gıda takviyesi ürün-
lerin depolandığını tespit etti. depoya baskın düzenleyen
polis ekipleri çok sayıda sahte ürün ele geçirdi. Piyasa
değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 bin sahte ürüne el
konuldu.

1 kişi gözaltına alındı

depoda arama yapan ekipler piyasaya yeniden sürülmek
üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin lira değerinde
cipse de el koydu. Son kullanma tarihi geçen cipslerin ta-
rihlerinin silinip yerine yeni tarihler yazıldığı tespit edildi.
ilçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin de katıldığı bas-
kında ele geçirilen ürünlerden numuneler alındı ve ince-
lenmek üzere götürüldü. Operasyon kapsamında depoda
bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.

Ceza makbuzlarını
gösteren gençler,

“Biz artık dersimizi
aldık” diye konuştu.
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Ö ykücüler ile yazarlar yaşamın ağır
yüklerini zorlukları ya da kolaylık-
larını anlatırlar. Oysa yazmak bir

deney ve de tarihe tanıklık etmektir. Tanık
olan ya o olayı yaşamış ve görmüş ya da
duymuştur. Olaylar abartılmadan ama basit
demeden dile getirilmeli. Dün yaşlıların yap-
tığı gibi Kaf dağları ardından zümrüdü
Anka kuşunun ya da yedi kollu, yedi başlı
devin yaptıklarını anlatmak çocukların
hayal dünyasını genişletse bile günümüz ço-
cukları bunları istemiyor.

Günümüzde sanayileşmek ve de büyümek
için doğanın nimetlerinden faydalanmak ge-
rekir. Yeraltı zenginlikleri madenler ve pet-
rolün varlığı bin yılların birikimi sonucu
oluştu. Orman, deniz ve ırmaklar doğal zen-
ginliklerimiz. Önemli olan bunları nasıl kul-
lanıyoruz. Yol açmak ya da genişletmek için
orman tahrip ediliyor, su birikim ya da hav-
zaları imara açılıyor, fabrika ve konutların

atık sularını ırmaklarımıza ve denizlerimize
akıtılıyor, tarımda bir kerelik sanayi tipi
tohum kullanılıyor ve insanlığın erdemi, kar-
deşliği ve barışından sözler edip ardından
bombalar atıp savaşlar çıkarmak katliam
yapmak ne kadar doğru? Günümüzde bun-
ları bire bir yaşayan siz çocuklar devlet bü-
yüklerine ne kadar inanacaksınız?

Sana masallar anlatmaya çalıştığımda
hep sadede gel diyorsun evlat. Biliyorsun ki
masallar da hep olmasını istediğimiz şeyleri
hayal eder ve yetişkinler olarak sizleri buna
inandırmak isteriz. Gerçekle bir alakası ol-
mayan masallara elbet inanılamaz. Oysa biz
büyükler o masallarla büyüdük ve aldatıldık
ve bu nedenle bize öğretileni öğretmeye ça-
lıştık. Günümüz yetişkini televizyon izleye-
rek milyonerler, sinema tanrıları, rack ve
pop yıldızları olacağına inandırılarak büyü-
tüldü, ama olamadı. Ben ve benim gibiler
doğru söyledik diye yıllarca onların hazırla-
dığı konservelerinde tutulduk, bu durumu
hem orada hem de dışarıda anlamaya çalı-
şıp anlatmaya çalıştık.

Bugünlerde "paranın baba-
ları"," seçilenler"  ve "atananlar" dümenlerini
devam ettirmek için akla gelmeyen oyunlar
oynamakta. Yeni nesillere kendi pisliklerini
bulaştırmak için her yolu denemekte, tel-
evizyon, renkli medya hatta haberleri bile
sunarken sulandırılmışlığı görmemek elde
değil. Sizleri yaptıkları pisliklere çekmek
için cazip göstermeye ve hastalık derece-
sinde onları izlemeden uyutmamaya çalış-
makta. Böylelikle kendi pisliklerini örterken
gelecek ile ilgili kaygısı olmayan nesiller ya-
ratmakta...

Okulunuzda sınıflarınız kalabalık öğret-
meninizin anlattıklarını anlamanız zorlaş-
makta, öğretmenin de sevecen olmayabilir
onun da kendine göre sorunları var ama sı-
nıfın kalabalık olmasaydı sizlere ayıracağı

zaman çok olurdu. Biliyorsun ki bir devlet
okulunda okuyorsun ve ilimizde başarı oranı
yüksek bir okul. Dersi okulda ve öğretmenin
anlattığına dikkatini vererek dinlemiş olur-
san, tatilde çalıştıkların çabası olur ki he-
deflemiş olduklarını başarmış olursun.

Başarmak ve başarılı olmak için dikka-
tini vererek ve sistemli çalışarak başarılı
olunur. Bu nedenle dersi derste dinlemeye,
öğrenmeye ve yapmaya gayret etmeli. Bas-
ketbol oyuncusu oyun içinde kafasında ders
varsa, yüzücü su içindeyken dersi düşünürse
ve de bir doğu sporcusu kimonosunu giyip
dojo'ya girdiği ve senseisini (hocasını) dinler-
ken dersi aklına getirirse okulun da ve spor
salonunda öğretilenlerini anlayamaz. Anla-
yamayan da başarılı olamaz.

Sevgili yavrum doğduğun günden beri üs-
tümüze düşeni yapmaya çalıştık. Üç yaşına
girdiğin andan itibaren kreş ardından ana
okul ve okula başladın. Daha bebek yaşında
bizimle birlikte erken kalkıp güne başladın
yaşamın zorluklarını çektin. Sana pembe bir
tablo çizmek istemiyorum, birileri gibi

gazoz ırmakları ve çikolata ağaçları gibi
yalan üzerine kurulmuş anlatımlardan bah-
setmeyeceğim. Haberleri birlikte izlerken
savaşları katliamları anlatıyorlar, çocuklar,
kadınlar hâsılı insanların çektiklerini görü-
yoruz, bunları kim yapıyor diyorsun. Bun-
ları yapan Amerikalı, İngiliz ve Alman
çocukları değil. Bunları yapan devleti yöne-
tenler savaşlardan kargaşalardan çıkar sağ-
layan düzenbaz, ikiyüzlü, kibir abideleri ve
çıkar/menfaat çevreleri.

Evet, sevgili çocuğum iyi ki doğdun yaşa-
mımıza ışık oldun ..... yaşını kutlarken yaşa-
mın içindeki pisliklerin sana bulaşmamasını
diliyor, arkadaşlarınla yeni dostlarınla güzel
günler görmeni dilerim. Bizlere güzel günler
bıkmadılar, güzel günler için çok uğraştık
fakat sizlere güzel günler bırakamadık özür
dilerim! Yaşam bir bayrak yarışı zamanı
geldiğinde o bayrağı sana teslim edeceğim.
Ama seninde bu yarış için iyi yetişmen gere-
kecek görevin dersini sınıfta dinleyip sınıfı-
nın en iyisi olmak.

"İyi ki doğdun evlat alnından öperim" .

İyi ki doğdun

Deprem ve Korunma Bilinci eğitim programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de
kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını ifade ederek, “İlçemizin zemin haritalarını yaptırıyoruz” dedi.
Silivri'nin 16 bin hektar planlı alanı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunun maalesef 4500 hektarı jeolojik
etütleri yapılmadan imara açılmış bölgelerden oluşuyor. Bu büyük bir risk teşkil ediyor" diye konuştu

ETUT YAPMADAN 
IMARA ACMISLAR
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5.9'LUK DEPREMLE SALLANAN SİLİVRİ'NİN İMAR GERÇEĞİNİ BAŞKAN YILMAZ AÇIKLADI 

S ilivri Belediyesi ve Türk Kızılayı Silivri Şubesi iş-
birliğinde “Deprem ve Korunma Bilinci” eğitimi
düzenlendi. İlçede hizmet veren kamu kurumu

personellerinin katıldığı eğitim Silivri Belediyesi Önder
Yılmaz Salonu’nda gerçekleştirildi. Afet Eğitmeni Çağrı
Çakır’ın sunumuyla yapılan eğitim programına Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türk Kızılayı Silivri
Şube Başkanı Yunus Emre Kılıç, MHP Silivri İlçe Başkanı
Zafer Yalçın ve belediye meclis üyeleri de katılım 
gösterdi.

AnlAtılAnlArA dİkkAt edİn!

Açılış konuşması yapan Türk Kızılayı Silivri Şube Baş-
kanı Yunus Emre Kılıç, “Biz Kızılaycılar bir afet meydana
geldiğinde hem sağduyulu olarak hem de afet öncesi ve
sonrasında eğitimler düzenleyerek milletimizin her daim
yanında bulunmuşuzdur. Sizlerden ricamız ülkemizin
jeolojik konumu nedeniyle bilimsel olarak kaderimiz

olan depremle yaşamaya alışmak ve bugün burada an-
latılanları kendi hayatınıza uygulamanızdır. Sizlere katı-
lım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BerABer hAyAtA geçİreBİlİrİz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 26 Eylül’de yaşa-
nan 5.8’lik depremi hatırlatarak devam eden çalışmaları
anlattı. Sık sık eğitim seminerleri yapılacağını ifade eden
Başkan Yılmaz, iyi bir Afet Yönetimi oluşturulması ge-
rektiğinin altını çizdi. Depreme hazırlıksız bir toplum ol-
duğumuzu söyleyen Başkan Yılmaz, “26 Eylül’de 5.8’lik
depremi yaşadık. ‘Doğal afetlerde neler yapmalıyız?’ dü-
şüncesinden hareketle depremden hemen sonra halka
açık bir panel gerçekleştirdik. Belediye Meclis salonu-
muzda kurum içi seminerlerimiz devam ediyor. Esasında
birçok il gibi birçok ilçe gibi depreme; deprem öncesi ve
deprem sonrasında yapılacak birçok şeye hazırlıksızız.
Silivri’de yaşadığımız 5.8’lik depremde kurumlar ara-
sında dayanışma içerisinde olduk ama çok daha eşgü-
düm halinde ve sistematik bir şekilde, kimin o anda ne
nasıl yapacağını bildiği bir şehri esasında hep beraber
hayata geçirebiliriz" diye konuştu.

StrAtejİk Belge hAzırlAnıyor

Kentsel dönüşümle ilgili ciddi bir hazırlık içerisinde ol-
duklarını kaydeden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Şunu ifade etmek istiyorum, yaşadığımız 5.8 büyüklü-
ğündeki depremde birçok yerde ciddi anlamda hasarlar
oluştu. Biz Silivri Belediye Başkanlığı olarak ‘Kentsel Dö-
nüşüm Stratejik Belgesi’ adı verilen, Çevre Bakanlığı’nın
tüm yerel yönetimlerden istediği ama maalesef ki maddi
imkânsızlıklar veya birtakım eksikliklerden dolayı bunun
ihmal edildiği belgenin hazırlanması için ciddi bir ça-
lışma içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini
hazırlamak üzere harekete geçtik. Bakanlığımızla ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bu konularda istişare
ettik. Yanılmıyorsam iki üç belediyenin Kentsel Dönüşüm
Strateji Belgesi dışında hazır olan bir belediye yok. Biz
bu kapsamda, bu çalışmanın ihalesini yaptık, çalışmalar
başladı. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kanlığı ve Çevre Bakanlığımız ile halihazırda görüşmele-
rimiz sürüyor."

yApı Stoku ArAştırılAcAk

Silivri’de zemin taraması yapılacağını dile getiren Baş-
kan Yılmaz, bu çalışmanın büyük önem teşkil ettiğini
vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde olduklarını
belirten Başkan Yılmaz, 20 yıldır gözardı edilen riski bi-
naların tespiti için çalışma yapılacağını duyurdu. Başkan
Yılmaz, yapı stokunun tespitiyle ilgili bilgiler vererek,
"Bugün kentsel dönüşüm ile ilgili yöneticilerimiz ve per-
sonelimizin de katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Birkaç gün
içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Si-
livri merkezli bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu çalışmalar
kapsamında ilçemizin zemin haritalarını yaptırıyoruz.
Zemin yapısı riskli bölgeleri tespit etmiş olacağız. Bunun
yanı sıra heyelan ve taşkın alanlarını da belirleneceğiz.
Yapı stokunun tespitiyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile beraber çalışacağız. İstanbul’da 3 ilçe
pilot bölge seçildi. Avcılar, Fatih ve Silivri. 20 yıldır yapı-
lamayan riskli binaların tespitini İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmaya
çalışacağız" açıklamasını yaptı. 

etÜt yApmAdAn İmArA AçmışlAr

Planlı ve plansız alanlardan bahseden Başkan Yılmaz,
“Toplam beldelerden gelen alanlar dahil 16 bin hektar
planlı alanımız var. Bunun maalesef 4 bin 500 hektarı
jeolojik etütleri yapılmadan imara açılmış bölgelerden
oluşuyor. Bu çok büyük bir risk teşkil ediyor. Çalışmaları-
mız kapsamında ilçemiz sınırlarında jeolojik haritası bu-
lunmayan alan kalmayacak. Bu çalışmalar neticesinde
Kentsel Dönüşüm Alanları tespit edeceğiz. Ve bu alan-
larda yapacağımız çalışmalarımızı başarıyla gerçekleşti-
rerek tüm riskleri ortadan kaldıracağız. O zaman da hem
vatandaş, hem bizler, kentsel dönüşüm yapılması gere-
ken alanlar ve binalar tespit edildikten sonra üzerine ce-
surca gideceğiz" dedi. 

İNSAN HAYATI DAİRE 
FİYATI İLE ÖLÇÜLEMEZ

"Metrekare hesabı yapmadan, daire fiyatı hesabı yapmadan, insan
hayatının daire fiyatı ve arsa fiyatı ile ölçülemeyecek kadar değerli
olduğundan hareketle hep beraber el ele verip Silivri’nin kentsel
dönüşümünü başarmamız gerekiyor" diyen Yılmaz, "Silivri Beledi-
yesi yönetiminde meclis üyeleri ile bir bütün olarak, insan hayatı-
nın her şeyin üstünde olduğunu, siyasetin de üzerinde olduğunu
bilerek, uyumlu bir çalışma yaparak hem Büyükşehir Meclisimizi,
hem İlçe Meclisimizi, hem de Çevre Bakanlığımızla koordinasyon
sağlayarak, Silivri’yi depreme hazır bir ilçe hale ge-
tiririz diye düşünüyorum. Bu çalışmalarımız
bitmeden önce de bir depremle inşallah
karşılaşmayız. Bize düşen görev her
gün bir önceki günden daha ileriye
gitmiş bir Afet Yönetimi oluştur-
mak, bir önceki güne orantılı daha
ileriye gitmiş bir bina stokuyla ça-
lışmalarımıza azimle devam et-
mektir" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNÜŞ DEĞİL 
SAĞLAMLIK ÖNEMLİ

Başkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra eğitim programına geçildi. Dep-
remlerin oluşumuyla ilgili anlatım yapan Afet Yönetimi Eğitmeni Çağrı
Çakır, depremden korkulmaması gerektiğini söyledi. Bina yapıları hakkında
bilgilendirmede bulunan Çağrı Çakır, "Binaların sağlamlığı çok önemli. Gör-
kemli olması önemli olduğu kadar kirşi yapıları ve kolonlar yıkılmamalı.
Geometrik binalar yapın temeli güçlü olmalı. Görünüşten ibaret değil kat
aralık hizaları eşit olmalı. Dünyadaki raylı sistemli binalarda Mimar Si-
nan’ın Selimiye Camii’nden esinlenilmiş"dedi. Çakır, evlerdeki eşyalarla il-
gili uyarılar yaparak, "En az dört bir tarafından dolapları sabitlememiz
gerekiyor. Beyaz eşyaları zeminden tutturun. Tabloları çengelli dübeller ile

asalım. Yataklarımızı cam kenarına koymayalım. Koymamız gereki-
yorsa, yatıyor haldeyken kalın perdeleri kapalı tutalım. Deprem sıra-

sında güvenli davranış hareketleri sergileyelim. ‘Çök, Kapan, Tutun’
dünyada kabul gören uygulama. El ve kollarımız ile organlarımızı
korumalıyız. Sarsıntı anında doğru davranışları sergileyelim. Bu
davranışları refleks haline getirmeliyiz. Sıkça tatbikat yapmalıyız.
Evden çıkarken doğalgaz ve elektrik gibi bağlantıları şartelden
kapatalım, prizlerden uzak duralım" uyarılarında bulundu. 

Başkan Yılmaz, bilgilendirmelerinden
dolayı Çağrı Çakır’a teşekkür 

ederek plaket takdim etti.

Mübadil torunları
tarafından 

sahnelenen ve
mübadelenin hüzün

dolu anlarının
anlatıldığı

"Toprağımın Buğusu"
isimli tiyatro oyununu
Çatalcalılarla birlikte

seyreden Belediye
Başkanı Mesut Üner,

“Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün hemşehrisi

olmaktan ve bir
mübadil torunu 
olmaktan gurur

duyuyorum” dedi

Büyükçekmece Dans
ve Büyük Mübadele Der-
neği tarafından sahnele-

nen “Toprağımın Buğusu” adlı
tiyatro oyunu Çatalca Belediyesi
Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde
sergilendi. Tiyatro gösterimi öncesi
Büyük Mübadele Derneği tarafın-
dan açılan standı ziyaret eden Baş-
kan Mesut Üner'e "Mübadillerin
Kültürel Mirası" isimli kitap, kitabın
yazarı Aycan Yılmaz tarafından im-
zalanarak hediye edildi.

İzleyenler duygulandı

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ve eşi Aydan Üner'in yanı sıra
çok sayıda sanatseverin izlediği;
Aycan Yılmaz yazdığı ve Ali Yay-
lı’nın yönettiği oyunda, mübadeleyle
yerini yurdunu terk etmek zorunda
kalan Türk ve Yunan halklarının
çektiği acılar, parçalanan aileler ve
yok olup giden hayaller izleyenlere
duygu dolu anlar yaşattı. Oyun biti-
minde tiyatrocular ayakta alkışlanır-
ken Çatalca Belediye Başkanı Mesut

Üner, “Toprağımın Buğusu” isimli
tiyatro oyununu sahneleyen tüm
oyunculara, Büyük Mübadele Der-
neği Başkanı Samit Semiz'e, Büyük-
çekmece Dans Topluluğu Başkanı
Ümit Keskin’e, yazar Aycan Yıl-
maz’a ve rahatsızlığı nedeniyle ge-
ceye katılamayan yönetmen Ali
Yaylı’ya teşekkür etti.

Üner, teşekkür etti

Çatalca Belediye Başkanı Mesut

Üner, “Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün hemşehrisi olmaktan ve
bir mübadil torunu olmaktan
gurur duyuyorum” diyerek, “Biz
ilk günden beri Atatürk ilke ve in-
kılâplarını koruyacağımıza ve
Cumhuriyet değerlerimize bağlı
kalacağımıza söz vermiştik. Bunu
yerine getiriyoruz ve getirmeye
devam edeceğiz. 
Bu oyunun sahnelenmesinde
emeği geçen herkese çok teşekkür

ediyorum” açıklamasını yaptı.
Büyük Mübadele Derneği Baş-
kanı Sabit Semiz, mübadeleyi an-
latan tiyatronun Çatalcalılarla
buluşmasına vesile olan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner’e
teşekkürlerini sundu. Oyunda
hayat hikâyesi canlandırılan Ka-
rasu Ailesi adına Necmettin Ka-
rasu, Başkan Mesut Üner'e çiçek
takdim ederek teşekkürlerini
sundu. 

Toprağın Buğusu Çatalca’da sahne aldı Bahadır’dan 
klasİk vurgu

AhşAp yakma sanatçısı Münir Erbö-
rü’nün özel koleksiyonundan oluşan hat
sergisi Bahçelievler Siyavuşpaşa Köş-

kü’nde açıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır, Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'ndeki ser-
ginin açılışında, göreve geldikleri günden bu yana
kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına
yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Bahadır,
"Geçmişteki değerlerin, geleceğe taşınmasının en et-
kili yolunun, bu topraklarda yerleşmiş ve hayat bul-
muş kültürel değerleri günümüzde yaşatıp, gelecek
nesillere aktarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu
amaçla klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faali-
yetlere önem veriyoruz” dedi.

Serginin açılışı Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan,
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Emin Çıkrıkçı, sanatçı Münir Erbörü ve çok

sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı.

Yılmaz, Silivri’deki
binaların büyük
bir kısmının
zemin 
taramasından
geçeceğini
ifade etti.



A ralık ayıyla birlikte kış
mevsimine geçilme-
siyle, ticari araçlarda kar

lastiği zorunluluğu başladı. İETT,
Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsü
işletmelerine bağlı toplam 6 bin 154 aracın
kışa hazırlık işlemleri tamamlandı. Olası
kar yağışına karşı alınacak önlemler, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve AKOM ile
koordinasyon halinde yürütülüyor. Geli-
şen anlık sorunlara müdahale için AKOM
nöbetleri 7 gün 24 saat yetkili personel ile
devam ediyor. Geçmiş yıllarda hangi ilçe-
ler ve mahallelerde sıkıntı yaşandığı değer-
lendirilerek, kar yağışından etkilenebilecek
hat, güzergah, cadde ve sokaklar belir-

lendi.
Tuzlama

önceliği
belirlenen

bu noktalar
için peronlara

tuz torbalarının
sevkine başlandı.

Kar gözlemcileri görev başında

Meteorolojik kar uyarısı söz konusu 
olduğunda, özel görevlendirilen kar 
gözlemcilerinin gece saat 03.00’te me-
saiye başlaması yönünde planlama ya-
pıldı. Bu gözlemciler, otobüsler sefere
çıkmadan önce acil tuzlanması gereken
yerleri tespit edip olası sefer aksama du-
rumunu engellemek için AKOM ile ileti-

şim halinde çalışacaklar.

Tuz torbaları da hazır

Bol iniş ve çıkışları bulunan Metrobüs
hattının kar yağışından olumsuz etkilen-
memesi için de önlemler alındı. Bu kap-
samda 3 adet acil müdahale aracına kar
küreme aparatı takılacak. Metrobüs gü-
zergahında 21 kar küreme ve 3 solüsyon
aracıyla yapılacak çalışmalar, İBB Yol
Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve İETT ta-
rafından yürütülecek. 44 duraklı
Metrobüs hattı boyunca 7 noktada tuz
takviye istasyonları oluşturuldu. Yolcula-
rın üst ve alt geçitlerde buzdan olumsuz
etkilenmesini önlemek amacıyla Metrobüs
istasyonlarına da, gerektiğinde kullanıl-
mak üzere tuz torbaları sevk edildi.
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C erattepe, Artvin'de, dünyanın 100 doğal orma-
nından biri, Kafkas ekosisteminin Türkiye'deki
tek uzantısı, bir yanı Kafkasör Yaylası, bir yanı

Hatila milli parkı, dünyanın en yaşlı bitki örtüsüne
sahip 25 bölgesinden biri, sadece endemik değil, relikt
tabir edilen türler barındırıyor, yani buzul çağından beri
orada yaşayan bitkiler var, insan bu güzelliğe adeta
bakmaya bile kıyamıyor. İğneada, Kırklareli'de, longoz
ormanlarından oluşan milli parkı var, bu tip ormanlar
dünyada sadece Amazon'da, Kongo'da ve İğneada'da
bulunuyor, kuş cennetidir, Türkiye'de varolan 454 kuş
türünün 200'den fazlası İğneada'da görülebiliyor... 

Termik santral dikeceklerdi, vazgeçtiler, nükleer
santral dikecekler. Sinop, taa 2 bin 400 yıl önce Büyük
İskender'e "güneşimi kesiyorsun, gölge etme başka
ihsan istemez" demiş Diyojen... Komple Türkiye'nin gü-
neşinin kesilme ihtimali var, nükleer santral dikiyorlar.
Akkuyu, Akdeniz'in incisi Mersin'de, denizi güneşi ha-
vası öylesine eşsiz ki, dile kolay 10 bin yıldır insan yaşı-
yor orada... Nükleer santral dikiyorlar. Munzur
Dağları, Tunceli'yle Erzincan arasında yer alır, beş mil-
yon yaşındadır, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı bünyesinde
barındırır, meşe ormanlarıyla kaplıdır, üzerinde çok sa-
yıda buzul gölü vardır. 3 bin 300 metre yüksekliğe, 60
kilometre uzunluğa sahip olan Munzur Dağları'nın ta-
mamını, komple, maden sahası ilan ettiler. Bizzat Ata-
türk'ün talimatıyla hazırlanan, 1939'dan beri
yürürlükte olan "zeytin yasası" var. 

2003 yılından beri değiştirmeye çalışıyorlar, bir
değil, iki değil, sekiz defa denediler, sekiz defa
TBMM'ye getirdiler, her defasında püskürtüldü, gene
deniyorlar, Türkiye'de 170 milyon zeytin ağacı var, bu
yasayı değiştirmeyi başarırlarsa 120 milyonu zeytinlik
vasfından çıkacak, zeytinlik vasfından çıkan her santi-
metrekare maden sahası olacak, imara açılacak. Ege'de
500 yıllık, 900 yıllık zeytin ağaçları var, Manisa Kırk-
ağaç'ta mesela, 1657 yıllık zeytin ağacı var, hâlâ yılda
250 kilo zeytin veriyor, yasa değişirse bunların hepsi bi-
çilecek. Bilinçsiz kullanım, kaçak kuyular, umursamaz-
lık, ilave et bunlara besleyici dereler üzerine kurulan
Hes'leri...Dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan Meke
Gölü, kurudu. Flamingoların en sevdiği yerdi, Akgöl ku-
rudu. Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü
kurudu, normalde 350 kilometrekareydi, şimdi 40 kilo-
metrekare bile değil. 

Tuz Gölü tuzluk kadar kaldı. Amik Gölü kurudu.
Eber Gölü haritadan silindi. Tecer Gölü kurudu. Beyşe-
hir Gölü alarm veriyor. Bölgemizin su ihtiyacını karşıla-
yan Büyükçekmece Gölü can çekişiyor. Sera Gölü
bataklık oldu. Güzel yurdum elden gidiyor. Sahip çıka-
lım eyyy Milletim Uyan artık. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.  

Güzel yurdum 
nereye gidiyor?

MEHMET ALİ ÇATAL

İETT’ye bağlı toplam 
6 bin 154 aracın tümüne

yönetmeliğe uygun kış
lastikleri takıldı.

Fıskiyeler kontrol 
edilip silecek sularına

antifrizler eklendi.
Araçlardaki kalorifer

sistemleri elden geçirildi.
Açınır kapanır 
sistemlerdeki

fitiller ve keçeler tek tek
kontrol edildi... İETT

araçları artık kışa hazır
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Ayrıca Filo yönetim Merkezi tarafından,
yoğun kış şartlarında ana arterlerde
artması muhtemel yolculuk talep-

lerinin karşılanması için ek
seferler planlandı.

EK SEFERLER 
PLANLANDI

IETT KIS 
TARIFESINE 
GECTI

İBB, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini daha
da geliştirmek için çalışma başlattı. Araç içi, peron ve bilet
holünden örnekler toplanarak veriler analiz edilecek. Sonuçlar
incelenerek partiküller kaynağında yok edilecek. Çalışmayla,
metrolardaki PM 10 değerleri aşağı çekilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), her gün 2 milyonun üze-
rinde İstanbullunun seyahat ettiği

metrolardaki daha kalitesini yükseltmek için
çalışma başlattı. İBB iştiraklerinden Metro
İstanbul AŞ ve İBB Çevre Koruma Müdür-
lüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü projede, Parti-
kül Madde Örnekleme Cihazı ile veri
toplanacak. Toplanan örnekler incelenerek
partiküllerin kaynağı belirlenecek ve yerinde
yok edilecek.

Sonuçlar paylaşılacak

Metro İstanbul Enerji ve Çevre Yönetim Şefi
İsmail Adıyıl, metrolarda düzenli aralıklarla
ölçümler yapıldığını ve saniyede 80 metreküp
debisi olan fanlar vasıtasıyla metrolardaki
kirli havanın tahliye edildiğini söyleyerek, ça-
lışmayla ilgili şu bilgiyi verdi: “Dünya stan-
dartlarında ölçümler yapacağız.
Metrolardaki havanın kalitesini tespit edece-
ğiz. Daha sonra iyileştirme yöntemleri üze-
rine çalışacağız. Tozun ve partiküllerin
kaynağında yok edilmesi ya da azaltılması
üzerine yoğunlaşacağız. Bununla birlikte
amacımız solunan havayı daha steril bir or-
tama kavuşturmak.”

Amaç daha iyisi

Hava kalitesiyle ilgili bilimsel veriler elde
etmek için yüksek standartlı ölçüm cihazı
kullanmanın önemini vurgulayan Adıyıl,
basit cihazlardan güvenilir veriler elde edile-
meyeceğinin altını çizdi. Adıyıl,“Tamamen
uzman kişilerle çalışmayı yürütüp, üniversite-

lerden ve İBB Çevre Koruma Müdürlü-
ğü’ndeki mühendislerden destek alarak
sağlıklı sonuçlar almak ve halkımıza şeffaf
bir şekilde sonuçları aktarmak istiyoruz.
Amacımız hava kalitesini daha da iyileş-
tirmek” dedi.

Havayı uzmanlar ele alacak

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Yük-
sek Çevre Mühendisi Bahar Tüncel,
26 farklı istasyonda partikül madde,
karbonmonoksit, azotoksit ve ozon
gibi kirleticilerin ölçümünü yaptık-
larını belirterek şöyle konuştu:
“Yenikapı-Hacıosman (M2) ve
Kadıköy-Tavşantepe (M4) hat-
larında 10 günlük periyotlarda
belirlenen 6 istasyonda öl-
çümler yapılacak. Metroyu
kullanan ve burada çalışan-
ların soludukları hava kali-
tesi değerlerini belirlemeyi
amaçlıyoruz. Bu değerleri,
ulusal mevzuatımız olan
hava kalitesi değerlen-
dirme ve yönetimi yö-
netmeliğinde belirtilen
standartların çok
daha üzerine taşımak
istiyoruz. Yapılan
analiz sonuçlarına
göre de iyileştirme
çalışmaları yürü-
teceğiz.” 
AYNUR CİHAN
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Eyüpsultan
örnek olacak

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin 
konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 

“Burada hayata geçireceğimiz planlarla birlikte
Türkiye'ye örnek bir ilçe olacağız” ifadelerini kullandı

eyüPSultAn Belediyesi, nişanca Mahallesi Kentsel yeni-
leme Avan Projesi'nin detaylarını vatandaşı bilgilendirmek
amaçlı askıya çıkartıyor. eyüpsultan Belediyesi tarafından

nişanca Mahallesi'ne yeni bir çehre kazandıracak "nişanca Mahallesi
Kentsel yenileme Avan Projesi” hazırlandı. Hazırlanan projeyle ilgili

eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, nişanca Münzevi Kültür Mer-
kezi'nde nişanca Mahallesi sakinleri ile bir araya gelip burada vatandaş-

lara projeyi anlatan bir sunum yapmıştı. Sunumda Başkan Deniz Köken
vatandaşların sorularını cevaplayıp sürecin nasıl işleyeceğini ayrıntılı olarak

anlatmıştı. Çalışmalarına hız veren eyüpsultan Belediyesi, nişanca Mahal-
lesi Kentsel yenileme Avan Projesi'nin detaylarını vatandaşı bilgilendirmek

amaçlı askıya çıkartıyor. Projenin bilgilendirme paftaları eyüpsultan Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün bulunduğu 4. katta bulunan panoda askıya

çıkacak. Vatandaşlar böylece yapılan çalışmalar neticesinde kendi bulunacak-
ları yeni parselleri hisse oranlarıyla beraber görmüş olacak, taleplerini ve değer-

lendirmelerini eyüpsultan Belediyesine bildirebilecekler.

Birçok yerde uygulanabilecek

Konuyla ilgili olarak eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken daha önce yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Burası örnek bir proje olursa, buradan başa-

rıyla çıkabilirsek, türkiye'ye de
örnek bir proje olacak. Göreve gel-

diğimiz andan itibaren hızlı bir şe-
kilde nişanca bölgesiyle ilgili, arazi,

mülkiyet, haritalandırma çalışmaları
ve yapısal analizler yaptık. Bu esnada

sizlerle birebir görüşmeler ve anket ça-
lışması gerçekleştirildi. Bu proje türki-

ye'ye de örnek bir proje olacak. İyi bir
model olacak. nişanca Mahallesi'ni doğru

bir süreç yönetimiyle bir noktaya getirebi-
lirsek, İstanbul'un hatta türkiye'nin çeşitli

yerlerinde uygulanabilir bir proje olacağını
düşünüyorum.”

Başlangıcı doğru oldu

“Bu projenin başlangıcı doğru oldu. Çünkü mu-
hataplar birbirleriyle şeffaf bir şekilde konuşuyor.

Plan plancılarla görüşülerek yapılır ve belediyeler
de bu işin merkezi olur. Şeffaf ve katılımcı beledi-

yecilik anlayışıyla olur” diyen Başkan Köken, “Bu
yüzden burada sizlerle birlikteyiz. Muhataplar kim-

lerse karşılıklı konuşalım. Doğru yanlışı birlikte bula-
lım. nişanca Mahallesi tepeden tırnağa bu işin içine

girdi. Sahip çıktı. Kendileri birçok şeyi yaptılar. Bu ko-
nuda da tebrik ediyorum. nişanca Mahallesi entellektü-

elliği de, aydınlığı da göstermiş oldu” ifadelerini
kullanmıştı.

Beyoğlu
bahçesine
kavuştu

Beyoğlu Belediyesi ailelerin yüzünü güldü-
ren ‘Mahalle Bahçeleri’ projesini hayata ge-
çirdi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendi

mahallelerinde rahatça zaman geçirebileceği alanlar
olarak inşa edilen Mahalle Bahçeleri düzenlenen tö-
renle hizmete açıldı. Kaptanpaşa Mahallesi’nde Ceren
Özdemir'in isminin verildiği Mahalle Bahçesinde düzen-
lenen açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali yıldız ile AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun
Muş’un yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Çocuklara park sözü vermiştik

Seçim döneminde çocuklara park yapacağı sözünü ver-
diğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
yıldız, “Bugün çok mutluyuz. Seçim kampanyası döne-
minde Beyoğlu’nu dolaşırken metruk, terk edilmiş yerler
ve boş arsalar görmüştük. Beyoğlu çok tarihi bir yer ol-
ması dolayısıyla neredeyse bu tür yerlerin çok az ol-
duğu her taraf eski bina. Bizde ziyaretlerimizi yaparken
çocuklara ve gençlere söz vermiştik.  Buraları çocuklar
için oyun parkı ve yeşil alan haline getireceğiz.  Bugün
ilkini açtık. Beyoğlu’nun 39 noktasında yerlerimizi tespit
ettik. Mülkiyetinin tespitleriyle beraber 5 nokta da bu tür
oyun alanlarımız mahalle bahçelerimiz var. Burada ço-
cuklarımızın bayram sevincine şahit olmak bizleri mutlu
ediyor. Amacımız çocuklarımız mahalleden kopmadan,
okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada bas-
ketbol, voleybol oynasınlar istedik” dedi.

Ceren Özdemir'in ismini verdik 

Ceren Özdemir’in İsminin parka verildiğini de söyleyen
Başkan yıldız, “Bugün anlamlı bir gün, Ceren Özdemir
kızımız vahşice katledildi. Bugünde onu doğum gününde
toprağa veriyoruz. Bizde Beyoğlu’nda onun adının yaşa-
ması için doğum gününde bugün açılışını yaptığımız
mahalle bahçesine Ceren Özdemir’in ismini verdik. Her
şey çocuklarımız için, onların daha çok toprakla ve
oyunla meşgul olması için elimizden gelen gayreti gös-
tereceğiz” ifadelerini kullandı.

Metroların 
havası değişecek

Deniz
Köken



Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 31 Aralık
2017’den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar

barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı
Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz’da uzatıl-
mıştı. Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu
haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvu-
ruyu yapması gerekiyor.

10 milyon başvuru oldu

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Ali Yük-
sel, 15 Haziran’da başvuru süresi dolan imar barışına 10

milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak,
başvuru süresinin ise 31 Aralık’a kadar uzatıldığını anım-
sattı. Yüksel, “İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Bel-
gesi bedelinin yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar ödemesi
gerekiyordu. Kalan yüzde 75’lik kısmın son ödeme tarihi
ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir”
dedi.

Son günlere bırakmayın

Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden ya-
pılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılma-
yacağının belirtildiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız

ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin
bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda
son günlerde yoğunluk yaşanabilir” diye konuştu. Tarım-
sal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların
bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de
31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, “Hazine’ye ait
tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barı-
şına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu
yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi
alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir,
kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecri-
misil ödemesi ise bitecek” açıklamasını yaptı. 
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Topkapı, İstanbul, Türkiye
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6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web si-
tesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üni-
versitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe
Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095
5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin de-
kont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış
bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz
karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi
Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa
Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.

Yapay zekâya 
iyilik öğretiliyor

İnsanı odağına alan inovasyon ça-
lışmalarını sürdüren Microsoft, aı For
Good girişimi kapsamında yapay

zekâ sistemlerine iyilik öğretiyor. Microsoft’un
125 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçir-
diği girişim kapsamında, yapay zekânın sosyal
sorumluluk çerçevesinde ve insanlık yararına
kullanılması için projeler gerçekleştiriyor.

Birçok şeyi değiştirdi

Bill Gates ve Paul allen, 40 yıl önce Microsoft’u
kurduklarında amaçları, bilgisayarın sağladığı
imkânları herkes için ulaşılabilir kılmaktı.
Geçen süre içinde hayatın her alanına giren
bilgisayar gerek iş hayatında gerek endüstride
gerekse toplumsal yaşamda birçok şeyi değiş-
tirdi. Microsoft şimdi de, belirlenmiş kalıpların
üzerine deneyim ve yeni bilgiler katarak hızlı
ve yeni çözümler sunan yapay zekâ ile benzer
bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sorunlar çözülüyor

Microsoft, her bireyin ve kurumun yapay zekâ
teknolojisine ulaşabileceği ve faydalanabile-
ceği konuma taşıyor. Herkesi güçlendirmek
üzere sorumlulukla geliştirilen yapay zekâ sis-
temleriyle, sektörlerde ve iş yaşamında yapıl-
dığı gibi, bugüne kadar çözümsüz kalan insani
ve çevresel sorunlara da çözüm bulmak amaç-
lanıyor.

125 milyon dolarlık yatırım

Yapay zekâ ile geliştirilen hizmetler, uzun za-
mandır başa çıkılmaya çalışılan çevresel, ka-
musal ve toplumsal sorunların çözümü için
dünyanın dört bir yanındaki insanlara birçok
konuda destek olmaya başladı. Bu faydalar ve
potansiyelden yola çıkan Microsoft 125 milyon
dolarlık bir yatırımla aı for Good girişimini ha-
yata geçirdi. Yapay zekânın insanlık yararına
kullanılmasını amaçlayan program çerçeve-
sinde çalışmalar hız kazandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın:(1098218)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 12V
17.2AH KURU AKÜ ALIMI İHALESİ

SON 3 HAFTA
BARIS ICIN

İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt
Belgesi bedelini yatırma süresinin
dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan fay-
dalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli
31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor

Hasta bakımı
daha zorlaştı

Fidye yazılımı saldırıları
ve veri ihlallerinden

sonra sağlık kurumları-
nın siber güvenliklerini

iyileştirme süreçleri,
hasta bakımı ve sonuçla-

rındaki zamanlamayı
olumsuz etkilediği Van-

derbilt Üniversitesi araş-
tırmasında ortaya kondu

araştırmaCılarına göre,
sağlık kurumlarını hedef alan
fidye yazılım saldırılarından

ve veri ihlallerinden kaynaklanan iş ke-
sintileri sağlık süreçlerini olumsuz yönde
etkiliyor. Özellikle kalp hastalığı gibi te-
davisi hassas olan hastaların bu süreçten
daha fazla etkilendiğini raporlayan araş-
tırmacılar, yaşanan saldırılardan sonra
hastaların EKG (Elektrokardiyografi)
çekim sürelerinin geciktiğini, doktor ve
hemşirelerin hastalarla ilgili tedavi süreç-
lerini de aksattığını açıkladılar. Sağlık ku-
rumlarında yaşanan veri ihlallerinin
olumsuz ciddi sonuçlara varabileceğini
belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış
Direktörü Gürsel Tursun’a göre, sağlık
kurumlarının siber güvenlik altyapılarını
uzmanlar gözetiminde değerlendirmesi
ve yapılandırması gerekiyor.

Hızlı geri bildirim çok önemli

Üç binden fazla sertifikalı sağlık kuru-
munda 2012 - 2016 yılları arasındaki
hasta ölüm oranlarını araştıran inceleme
sonucunda incelenen hastanelerin yüzde
10’unda veri ihlali yaşandığını ortaya çı-

karken, veri ihlallerinin, doktor ve hemşi-
relerin hastalarla ilgili çalışma hızlarını
ve tedavi süreçlerini yavaşlattığı görüldü.
Sağlık kurumlarında kayıt altında tutu-
lan verilerin sağlık operasyonları için
önemli bir nokta olduğunu hatırlatan
Gürsel Tursun, sağlık kurumlarının yaşa-
nan ihlallerden sonra hızlı bir reaksiyon
alması gerektiğini ifade etti.

EKG süresi 2.7 dakika gecikiyor

Göğüs ağrısı olan bir hastanın acil

servisten EKG çekilmesine kadar
geçen sürenin kalp krizinden kaynaklı
ölümüne etki oranını da inceleyen
araştırmacılar şaşırtıcı bir sonuca
ulaştı. Birinin EKG’sinin çekilebilmesi
için geçen sürenin veri ihlalleri yaşan-
dıktan sonra 2.7 dakikaya kadar arttı-
ğını öğrendiler. Araştırma sonucuna
göre, yüzlerce sağlık kurumunda her
yıl yaklaşık olarak 10 bin kalp krizi
gerçekleşirken, 36 ölümle karşılaşıldı.
DHA

CHP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer,
Bakan Varank’ın yanıt-

laması üzere Meclis Başkanlığı’na
bir önerge verdi. Gürer önerge-
sinde “2017 ve 2019 yılları ara-
sında TÜBİTAK desteğiyle
yürütülen projelerde görev alan
yabancı araştırmacı sayısı ne ka-
dardır? TÜBİTAK Uluslararası
Lider Araştırmacılar Programı
kapsamında ülkeye dönüşü sağla-
nan kişi sayısı ne kadardır?” soru-
larını yöneltti. 

Süreç tamamlandı

Bakan Varank, önergeye verdiği

yanıta, "Bakanlığımızın ilgili kuru-
luşlarından TÜBİTAK bünye-
sinde yürütülen projeler
kapsamında görev alan toplam
yabancı araştırmacı sayısı 866
olup bu sayının ilgili birim ve Ens-
titülere göre dağılımı şu şekildedir:
‘Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığında 370, Araştırma
Destek Programları Başkanlığında
266, Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı’nda 199,
Marmara Araştırma Merkezi’nde
16 ve Uzay Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü’nde 3.’ Uluslar-
arası Lider Araştırmacılar
Programının çağrısı 14 Kasım

2018 itibari ile yayımlanmış olup;
15 Aralık 2018 ila 29 Mart 2019
tarihleri arasında başvuruya açık
olan bu programa, yurtdışından
ülkemize gelecek Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları ile yabancı
uyruklu araştırmacılardan top-
lam 242 başvuru alınmıştır. 21
farklı ülkeden, 98’i Türk 29’u ya-
bancı olmak üzere, alanında lider
127 bilim insanı ve araştırmacı
desteklenmeye hak kazanmıştır.
Başvuruların değerlendirme sü-
reci tamamlandı. Desteklenmeye
hak kazananların burs başlatma
süreçleri devam etmektedir" 
bilgisini verdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2017 ve 2019 yılları arasında TÜBİTAK
bünyesinde yürütülen projelerde toplam 866 yabancı araştırmacının görev aldığını kaydetti

TÜBİTAK'ta kaç yabancı çalışıyor?

11 yılda 350 
katına çıktı

‘DünyaDa Türk Dizi Fe-
nomeni’ başlıklı söyleşide
öğrencilerle bir araya

gelen Selin Arat ve İzzet Pinto, sek-
töre dair veriler paylaştı. Selin Arat,
Türkiye’nin, dünya dizi pazarında,
ABD’den sonra en çok dizi ihraç
eden ikinci ülke konumunda oldu-
ğunu belirtirken İzzet Pinto ise Tür-
kiye’nin dizi ihracatının 11 yıl önce
1 milyon dolar bile olmayan yıllık
cirosunun 350 milyon dolara ulaştı-
ğını kaydetti.

İyi bir hikâye arıyoruz

Çalışmalarını, yalnızca Türkiye’deki
değil tüm dünyadaki seyircinin izle-
mesi üzerine tasarladıklarını ifade
eden Selin Arat, “O nedenle her
zaman, tabii ki öncelikle, dünyadaki
tüm film ve televizyon sektörünün
kuralı olan, iyi bir hikâye arıyoruz.
Bunları taşımak üzere dünyada se-
vilen oyuncularımızla çalışmak
kadar yeni yetenekleri de keşfetme-
nin önemine inanıyoruz, Muhteşem
Yüzyıl’daki Meryem Uzerli örneği
gibi” dedi. DHA
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Nasrettin Hoca’nın fil 
hikayesinin anımsattıkları

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İslam İşbirliği Teşkilatı
Toplantısı’nda konuştu. Tüm bu

toplantıların İslam ülkeleri arasındaki
ilişkilerin her düzeyde ve her alanda ge-
lişmesine, yakınlaşmasına vesile olaca-
ğına inandığını dile getiren Erdoğan,
“Bugün dünya nüfusunun yaklaşık
dörtte birini oluşturan Müslümanlar,
maalesef güçleriyle orantılı siyasi etkiye,
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik
düzeyine sahip değiller. İnsanlığın bu-
günkü gelişmişlik seviyesinin temelleri,
İslam coğrafyasında atılmış olmasına
rağmen Müslümanların günümüzde ya-
şadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşün-
meli, analiz etmeli ve çözüm yolları
üretmeliyiz. Aksi taktirde sadece şikayet
etmekle sadece dövünmekle sadece ko-
nuşmakla bir yere varamayız. Hele hele
çareyi başkalarından beklemekle elde
edeceğimiz hiçbir şey olmaz. İslam me-
deniyetini hak ettiği yere çıkarmanın so-
rumluluğu bizlere yani Müslümanlara
düşüyor” diye konuştu. 

Enerjiler heba ediliyor

“Nerede eksiğimiz varsa oraya yoğunla-
şıp, hızla 1 milyar 700 milyon Müslü-
man’ın ve onlarla birlikte tüm insanlığın
sıkıntılarına çözümler bulacak somut ça-
lışmalar ortaya koymalıyız” diye konu-
şan Erdoğan, “Böyle davranmak hem
Rabb’imizin emridir hem de 1400 yılı
aşkın medeniyet birikimimizin bize gös-

terdiği istikamettir. Teşkilatımızın henüz
bu beklentiyi karşılayacak bir çalışma
düzenine ve etkinliğine kavuşamadığını
elbette biliyoruz. Ama aynı zamanda
bunu başarmanın mümkün olduğunu da
görüyoruz. İslam ülkelerinin her birinin
ayrı bir sıkıntısı var. Kimi halkının sesine
yeterince kulak vermeyen yönetimlerden
muzdariptir, kimi sefalet düzeyinde bir
yoklukla imtihan oluyor, kimi terör belası
veya kardeş kavgasıyla boğuşuyor. Çeşitli
sebeplerle kendi içine kapanan İslam ül-
keleri imkanlarını ve enerjilerini heba edi-
yor, boşa harcıyor. Şayet İİT’yi tüm
kurumları ve faaliyetleriyle hayal ettiği-
miz düzeye çıkartabilirsek hep birlikte bu
tür sıkıntıların üstesinden gelebileceği-
mize inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

İsrail hak hukuk tanımıyor

Dünyada benzer dayanışma örneklerini
sergileyen pek çok kuruluşun bulundu-
ğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bizlerin de
aynı başarıyı göstermemesi için hiçbir
sebep göremiyorum. Üstelik biz Peygam-
berimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın; ‘Müs-
lümanlar bir bedenin uzuvları gibidir’
diye tanımlamış olduğu bir ümmetiz.
Madem ki hepimiz kardeşiz, öyleyse
buna uygun davranmalıyız. Nasıl ki vü-
cudun bir azası rahatsız olursa ardından
tüm vücut bundan rahatsızlık duyarsa
bizler de aynı sıkıntıyı yaşamalıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT’nin kuru-
luşunun temelinde Kudüs davasının ol-

duğunu hatırlatarak, Kudüs’teki ve
onun ayrılmaz bir parçası olan Filis-
tin’deki durumun her geçen gün daha
da kötüye gittiğini söyledi. İsrail’in hak,
hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrı-
nın, bölgedeki krizi Müslümanlar aley-
hine sürekli derinleştirdiğini anlatan
Erdoğan, kimi ülkelerin uluslararası hu-
kuka aykırı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak tanıması ve yasa dışı
yerleşimleri desteklemesinin, sıkıntıları
yeni bir boyuta taşıdığını belirtti.

Filistin konusunda yalnız kaldık

Bugün artık sokaklarında masum genç
kızların, babaların, annelerin, ihtiyarla-
rın, çocukların, gençlerin İsrail tarafın-
dan alenen infaz edildiği, acımasızca
öldürüldüğü bir Filistin fotoğrafı ile
karşı karşıya olunduğunu dile getiren
Erdoğan, “Üstelik İsrail’in bu hoyratlığı
Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntü ile be-
lirtmek isterim ki kimi Arap devletleri ta-
rafından adeta teşvik ediliyor. Türkiye
olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile
getirdiğimiz itirazlarda çoğu defa yalnız
kaldığımızı hissediyoruz. Esasen son yıl-
larda maruz bırakıldığımız terör saldırı-
larının ve ekonomik sabotajların
gerisindeki sebeplerden birinin, bu ilkeli
duruşumuz olduğunun farkındayız.
Ama bedeli ne olursa olsun hakkın, ha-
kikatin ve mazlumun yanında yer almayı
sürdüreceğiz. Filistinlilerin hakkını sa-
vunmaktan ve tüm mazlumlar ile daya-

nışma içinde olmaktan asla vazgeçme-
yeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Müdahale etmek zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Camileri-
mize saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar.
Müslümanlar görüldüğü yerde öldürü-
lüyor mu? Öldürülüyor. Biz bunlara ne-
reye kadar sessiz kalacağız?” ifadelerini
kullanarak, “Eğer bunlara biz, ses çıkar-
mazsak elimizle müdahale etmezsek di-
limizle müdahale etmezsek o zaman
kalbimizden buğz etme mecburiyetimiz,
sorumluluğumuz yok mu? İşte bunları
yapmadığımız sürece biz daha çok
dayak yeriz. Her biri proje ürünü olan
ve dinimizin adını istismar eden terör
örgütleri de bu zulümlerin bahanesi ola-
rak kullanılıyor. İşte son NATO Zir-
vesi’nde Fransa’nın Başkanı kalkıyor
İslami terörden bahsediyor. Kendisine
kaç kere söyledim; Bakın İslam kelime
anlamı itibarıyla ‘silm’ buradan türeyen
ve anlamı barıştır. Siz, İslami terör ifa-
desiyle barış ile terörü nasıl bir araya ge-
tiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz.
Karşımızda susuyor, son NATO Zir-
vesi’nde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne
oldu şimdi? Paris’te sarı yelekliler çıktı.
Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye
durduramıyorsun? Niye onları barış
havzası içinde yola koyamıyorsun?
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste
aheste. Bunu böyle bilesin” ifadelerini
kullandı. 

T imur, Nasreddin Hocanın köyüne uğrar.
Köylü padişahı layıkıyla ağırlar. Padişah da
giderken köylünün bu konuk severliğine 

karşılık;
- “Köyünüze bir fil hediyem olsun” der ve gider.

Fil zamanla bağ-bahçe koymaz her yanı talan eder.
Köylü ne yapsın çaresiz “padişahın hediyesi” diye
de ses çıkaramaz.

Hocaya:
- “Hocam perişan olduk bizi kurtar. Biz bu file

bir şey yapsak padişah kellemizi alır” derler.
Hoca:
- “Benimle gelin padişaha durumu arz edeyim”

der. Hoca köylüyü arkasına alır huzura çıkar.
Timur:
- “Hoca niye geldin?” “Filim nasıl?” diye sorar.
Hoca:
- “Padişahım bu filiniz…” derken bir bakar 

arkasında kimse kalmamış herkes kaçmış.
Padişah:
- “Eeeee ne olmuş file?”
Hoca:
- “Padişahım hediyeniz olan filden çok memnun

kaldık. Garibim yalnız kalıyor bir tane daha fil 
istiyoruz.” Der.

Şimdi bu fıkrayı niye anlattığımı merak ediyor
olabilirsiniz. Bizim ülkemizdeki vatandaşın 
durumunu anlatacağım..

34 yılı aşan gazetecilik hayatım boyunca hep ya-
nında yer almaya gayret ettiğim ve bu yüzden başta
iktidarların olmak üzere muhalefetin de içinde bu-
lunduğu bir çoklarına yaranamamanın ana nedenle-
rinin başını çeken vatandaş, halk, millet ya da tek
faktör olan insanın nasıl olup hep bana ve benim
gibi saflara gol attığını son iki olayda ve haberim
ardından bir kez daha beni Nasreddin hoca 
durumuna soktu,ben safı..

Evet, 3 Maymunları oynayanların siyasetçiler, ik-
tidar, bürokratların olmadığını asıl bu tiyatroyu oy-
nayanın kamuoyu denen oluşumun ana kaynağı olan
vatandaşın yani milletin veya halk denenin kısacası
insanın kendi öz çıkarları için biz gazetecileri ol-
duğu gibi siyasetçileri nasıl kullandığını bizzat  bir
kez daha yaşadığım ve bu durumu ortaya koyan iki
son gelişme beni bir kez daha derinden yaralasa da
'Ne yapalım fil bulamasak da İnsan denen varlık çiğ
süt emmiştir' sözü ile teselli ederiz kendimizi..

Eğitimde 81 vilayet içinde sonlarda olan Üniver-
site sınavlarında Ardahan'da İl Birincisi olan ve Tıp
doktoru olmak için Gata'ya başvuran ama müla-
katta sorulan iki saçma soru ile elendiğini iddia
eden Kayhan Özcan ile ilgili yorumumu yazarken
gece saat 01.40'da gelen bir mesaj karşısında adeta
şok oluyor, uykusuzluğuma bir kez daha yansam da
kalan uykuda gidiyor..

Çünkü yaşadığı tramvayı ve kaybettiği bir yılı
kendime dert edip, uğradığı haksızlığı dile getir-
meye çalıştığım 'Gata İl Birincisini Neden Kabul 
Etmedi?' başlıklı bir önceki yazıma dalmışken tele-
fonumda kayıtlı olmayan bir telefon numarasından
gelen, 'İyi geceler abi, Ben Kayhan Özcan, Abi
haber yapılması durumuna ben cidden karşıyım,
oradaki prosedürler farklı. Yapılacak haberin benim
bu seneki çalışmama ciddi zararlar vereceğini düşü-
nüyorum' diye bir mesaj yani 'Abi her ne kadar hak-
sızlığa uğradıysam da bir yılım kaybolsa da yazma
bir şey boş ver olan oldu' diyerek yaşananı görmez-
den gelmemi istiyordu bir çoklarımızın olduğu gibi
kendisi de yaşadığı haksızlığa teslim olup, 
susarken...

Ve aynı günün sabahı mı yoksa bir gün sonra mı
bilmem ama aylar öncesi duyduğum ve haber yaptı-
ğım ama bu haberle yetinmeyip, yerinde araştırma-
sına geldiğim memlekette aldıkları kredileri
ödeyemeyen ve bu nedenle evleri, traktörleri, tarlası,
çayırları hatta kazları haciz edilip, icraya çıkarılan
köylünün derdini gündeme getirmek için ve yeni bir
habere çevirmek için hazırlandığım bir sırada Arda-
han'ın eski milletvekillerinden olan Ensar Öğüt ile
birlikte hayvan pazarında düzenlenen eyleme gittim.

Ve İstanbul'dayken duyduğum ve aldıkları kredi-
leri ödeyemedikleri için haciz altında, icra esiri
olanları da orada beklerken bir baktım ki onca 
arayan, soran ve banka kredileri altında perişan 
olduklarını iddia edenlerin, dillendirenlerin hiç birisi
ortada yok.

Ve kendi kendime gülüp, yukarıda bir kez daha
anlattığım, yaşadığımız onca örnek yani mesele gibi
bir kez daha Timur ile Nasreddin Hocanın arasında
yaşanan hikaye aklıma geldi.

Çünkü mevcut sorunlar, sıkıntılar, haciz, icralar
pardon Filler yetmemiş deyip Timmur'dan bende
yeni Filler istemem gerektiğini anladım, kendi soru-
nuna sahip çıkmayan, üç maymunu oynayan, sen
önde git ben arkandayım diyen onca vatandaş,
millet, halk kısacası insanın olduğu şu dünyada.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1
milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 11,8’e gerilemesi beklenmekte-
dir. Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi
artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu

ISSIzlIGI aSaGI
IndIreceGIz!

tBMM Genel Kurulu,
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop başkanlığında top-

landı. Oturuma katılan Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Oktay, yürütme adına
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi-
nin sunuş konuşmasını gerçekleştirdi.
Oktay, 2020 yılı bütçesini, toplumun
tüm kesimlerini kapsayan sürdürüle-
bilir ekonomik kalkınma ve toplumsal
refah artışı için bir fırsat olarak gör-
düklerini ifade etti. 2019 yılının yüzde
0,5 oranında büyüme ile kapatılma-
sını öngördüklerinin altını çizen
Oktay, "Yeni Ekonomi Programı'nda
öngörülen para ve maliye politikaları
koordineli bir biçimde uygulanmaya
devam edecektir. Bunun yanı sıra
yargı reformu stratejisi ve vergi re-
formu gibi temel alanlarda öngörüle-
bilirliği güçlendirecek adımlarla
ekonomide yapısal dönüşüm, enflas-
yonu daha da aşağıya çekerken eko-
nominin sürdürülebilir bir büyüme
patikasına oturmasına da yardımcı
olacaktır. Bu çerçevede, 2020 yılı bü-
yüme hedefimiz yüzde 5 olarak belir-
lenmiştir" dedi.

Enflasyon da düşecek

Oktay, döviz kurlarındaki yükselme ve
fiyatlama davranışlarında ortaya

çıkan bozulma sonucunda 12 aylık tü-
ketici enflasyonunun Ekim 2018'de
yüzde 25,2 seviyesine çıktığını kayde-
derek, "Para ve maliye politikaları ara-
sındaki güçlü koordinasyon, petrol ve
diğer emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü
hareket, kamu fiyatlama mekanizma-
ları ile kur kaynaklı fiyat dalgalanma-
larının tüketici enflasyonu üzerindeki
etkisinin yumuşatılması ve enflasyonla
mücadele çerçevesinde gösterilen top-
lumsal destek neticesinde enflasyon
düşüş eğilimine girmiştir. Bu çerçe-
vede tüketici enflasyonu, 2018 yılı so-
nunda Yeni Ekonomi Programı

tahminleriyle uyumlu olarak yüzde
20,3 seviyesine ve 2019 Kasım ayı iti-
barıyla da yüzde 10,56 seviyesine geri-
lemiştir. 2019 yıl sonunda TÜFE’nin
Yeni Ekonomi Programı hedefi olan
yüzde 12 seviyesinin altında gerçekleş-
mesi öngörülmektedir. Yeni Ekonomi
Programı’nda öngörülen politikaların
hayata geçirilmesiyle enflasyonun ka-
lıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere
indirilmesi temel hedeflerimizdendir.
Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yı-
lında yüzde 8,5’e, 2022 yılında ise
yüzde 4,9’a düşmesini beklemekteyiz"
diye konuştu.

2020 yılında istihdam artacak

İşsizlik oranının 2019 yıl sonunda
yüzde 12,9 olarak gerçekleşmesini
beklediklerini söyleyen Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Oktay, "2020 yılında
2019 yılına göre istihdamın 1 milyon
52 bin kişi artması, işsizlik oranının ise
yüzde 11,8’e gerilemesi beklenmekte-
dir. Yeni Ekonomi Programı’na göre
önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2
milyon kişi artırarak 2022 yılında işsiz-
liği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyo-
ruz" ifadelerini kullandı. Oktay, 2020
bütçesinde eğitime ayrılan kaynağın
176,1 milyar olacağını , böylelikle
bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde
16,1'ini tek başına eğitime ayırdıklarını
kaydetti. DHA

Biz büro siyaseti
yapmıyoruz

İYİ Partİ Teşkilat Başkanı Koray Aydın,
Mersin'de Genel İdare Kurulu üyeleri, il ve
ilçe yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. Parti

olarak Türkiye'nin iktidarına talip olduklarını, 3 aydır
sahada ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Koray
Aydın, "Partimin başkanlık divanında yer alan üyeleri-
miz farklı illerde toplantılar yapıyor. Bizim yaptığımız
büro siyaseti değil. İYİ Parti, bir isyanın ürünün olarak
kurulmuş bir partidir. Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi
iktidar yapacağız. Yaptığımız toplantılar milletimizle
kucaklaşmadır, bir araya gelmedir. Buradan çıkıp Os-
maniye'ye yapacağım ziyaret, bu ay içerisinde yapaca-
ğım 20'nci ziyaretim olacak. Seçim dönemlerinde bile
olmayan bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin iktidar ile
sonuçlanacağını görebiliyorum. Mutlaka ama mut-
laka iktidar olacağız" dedi.

Partimiz belirleyici güçtür

Konuşmanın ardından soru cevap kısmına geçildi.
Aydın, bir gazetecinin "İYİ Parti olarak Türkiye siyase-
tindeki etkiniz ve Mersin'deki gücünüz nedir?" soru-
suna, "Partimiz belirleyicidir. Dengeleri tayin edicidir.
İYİ Parti ne yaptığını bilen bir partidir. Türkiye'ye sevgi
ve aşkla bağlı olan insanlar olarak ülkenin geleceğinde
ufukta bir güneşin doğması
için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Şartlara teslim
olmuyoruz, zorluyoruz.
Oyun kuruyoruz. Halkı-
mızla iç içe siyaset yapıyo-
ruz. Biz tembellik
kültüründen gelen insanlar
değiliz. Partimizi alın teriyle
kurduk. Kendi imkanları-
mızla oluşturduğumuz bu
yapının direnci Türkiye'nin
geleceğini kurtarmaya yete-
cektir. Bunu başaracağı-
mıza inanıyorum" diye yanıt
verdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstererek,
“Son NATO zirvesinde İslami terörden bahsediyor. Kendisine söyledim;
Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor. Ne oldu şimdi? Paris’te sarı

yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Alma mazlumun ahını,
çıkar aheste aheste. Bunu böyle bilesin” ifadelerini kullandı
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Mağdur olan hep Müslümanlar
Keşmir, Arakan ve Türkistan başta olmak üzere pek çok yerde Müslümanlar aleyhine
gelişmelerin yaşandığına işaret eden Erdoğan, batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan
İslam ve Müslüman düşmanlığının da bir başka önemli sorun olduğunu vurguladı.
Yaşanan sıkıntıların bir kısmının mala ve cana saldırı şeklinde, bir kısmının sinsi asim-
ilasyon politikaları görünümünde, bir kısmının ise körü körüne bir düşmanlık biçi-
minde tezahür ettiğini belirten Erdoğan, her ne şekilde olursa olsun, sonuçta mağdur
olan, mazlum durumuna düşenin hep Müslümanlar olduğunu ifade etti.

Mersin’deki partililerle kahvaltıda
buluşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray
Aydın, üç aydır sahada, Türkiye'yi karış
karış gezdiklerini belirterek, “Bizim
yaptığımız büro siyaseti değil” dedi

Yeni partiler ABD işidir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pe-
rinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir
Amerika operasyonu ama bunların çok

etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye,
Atlantik’ten kopup Avrasya’ya giderken ters istika-
mette, Amerika yönünde çabalar içerisindeler ama
AK Parti’yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görü-
lüyor" dedi. Perinçek, İzmir’de düzenlediği basın 
toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Baba-
can’ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda
bulunan Doğru Perinçek, şöyle konuştu: “AK Parti ve
MHP, Amerika’ya direnmeye başladı. Türkiye, Ame-
rika’nın denetiminden ayrılıyor, FETO ve PKK’nın
üzerine gidiyor. Amerika’nın buna yanıtlarından biri
de AK Parti’den, AK Parti içerisindeki Amerika’yı ko-
parma girişimi” iddiasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Fuat
Oktay



B elediye kasasından çıkan para ile en
son 1990'lı yıllarda araç alımı yapıl-
dığı bilinen Çatalca Belediyesi'ne en

son 2006 yılında personel maaşları promos-
yonu sebebi ile 5 adet binek araç hibe edildi.
Hibe sonrasında uzun yıllardır sadece kira-
lama yöntemi ile bir hayli maddi yük getirilen
hizmet araçları noktasında Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner teklifi ile meclise gelen
“5 adet dorseli ve damperli kamyon, 15 adet
kamyonet, 2 adet panelvan tip minibüs ve 2
adet pick up alımı” teklifi, meclisin tamamı-
nın oy birliği ile kabul edildi. 

6 milyon kasada kalacak

Başkan Mesut Üner mecliste yaptığı konuş-
mada, “Bu satın alacağımız araçlar nokta-
sında, yıllık  2 milyonun üzerinde kiralama
bedeli oluyor belediyemizin. Bu seneye 2 mil-
yon 800 binlere, ondan sonraki sene 3 mil-
yonlara kadar gidiyor. Ve borçlar gittikçe
farklı noktaya gidecek. Biz İller Bankası ile
görüştük ve onlar da bu konuda sağolsun
yardımcı oldular. 5 milyon kredi ile bu araçla-
rın bize aylık gideri 185 bin lira iken, araçlara
ödeyeğimiz kredi karşılığında ayda 85 bin li-
raya düşecek. Araçlar sıfır olacak ve bizim
olacak. Çatalca'nın olacak. 2 yıl sonra bu
araçlar tamamı ile Çatalca Belediyesi'nin ola-
cak. 3 yıl garantisi olacak. 5 sene sonunda 6
milyon gibi bir rakam Çatalca Belediyesi'nin
kasasında kalacak. Bu hizmetler bu meclisin

hizmetleri olacak. Oy birliği ile geçmesi beni
ayrıca mutlu etmiştir” sözleri ile Çatalca Be-
lediyesi'ni borçlanan değil, her geçen gün
kendi içinde mal sahibi olan bir belediye ya-
pacaklarını ifade etti. 

Biz birlikte Çatalca'yız

Meclis'te alınan karar sonrasa Damga'ya
açıklamalarda bulunan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, “Bugüne kadar yaptığı-
mız tüm işlerde, öncelikli olarak, gelecekte
Çatalca Belediyesi'ni kendi yağı ile kavrulabi-
len bir belediye haline getirmeye çalışıyoruz.
Kısa sürede ekiplerimizi oluşturma çabası ile
uğraşırken, diğer yandan da Çatalca Beledi-
yesi'ni nasıl kara geçiririz noktasında çalışma-
larımız devam ediyor. İlk göreve geldiğimiz
gibi hibe olarak gelen iki otobüs, minibüs,
kamyonet, ambulans ve iş makinesi bile bizi
bir hayli rahatlattı ve inanmayacaksınız belki
ama şu ana kadar bile yüz binlerce liralık bir
tasarruf sağladı. Geldiğimiz günden bu yana
10 milyonu bulan bir borç ödemesi gerçekleş-
tirdik. Çatalca büyüyen bir ilçe olacak. Bu bü-
yüme binaların yükseleceği anlamında
düşünülmesin. Biz göreve gelmeden önce bir
cümleyi çok dile getirdik. Birlikte Çatalca ola-
cağız dedik. Bugün için yapılan tüm işlere
baktığımız zaman bu ilçenin birlik ve beraber-
liğinin sağlandığında neler yapılabileceğini
hep birlikte görüyoruz” dedi.  
BAHADIR SÜGÜR / ÖZEL HABER

Ç atalca tam 9 ay 10 gün önce
bugün Yeni Belediye Başkanını
seçmiş ve üzerinden tam bir çocuk

doğacak kadar bir zaman geçmiş. Haydi
gelin hep birlikte nasıl bir çocuk doğmuş,
bugüne kadar Mesut Üner bu ilçeye neler
katmış, nelerin katılması için mücadele
etmiş. Nerelerde çok başarılı nerelerde
değil, hep birlikte bir analiz edelim. Tabi
analiz ederken, kendisi ile yapmış oldu-
ğum sohbet üzerinden de bir kaç aktar-
mamızı yapalım. 

2019 NİSAN AYI! 
Çatalca halkının en fazla tepki göster-

diği konulardan bir tanesine el atmış. Be-
lediye Başkan Yardımcılarına ve
müdürlerine tahsis edilmiş, ve 24 saat
altlarında olan tüm arabaları garaja çek-
tirdi. Anahtarları “ Garaj Amirliği”ne
teslim edildi. O günden bugüne değişen
hiç bir şey yok. Kendisi de dahil olmak
üzere hiç bir şekli ile 24 saat kapısının
önünde hiç bir müdür yada başkan yar-
dımcısına tahsisli tek bir araç bile yok.
Tüm araçlar herkes tarafından hizmet
noktasında kullanılabilir durumda. Tek
bir kişi hariç. Gökçen Balcı! Fen İşleri
Müdürü. 24 saat görev esaslı çalışan ve
gerçekten çok çalışkan olan bir arkadaşı-
mız. Olması gerektiği gibi.  Araçlar ile il-
gili soru soruduğumuz Başkan Mesut
Üner'in cevabı “Hiç kimse vatandaşımı-
zın verdiği vergi ile kendi saltanatını süre-
mez. Buna ben de dahilim.” 

2019 MAYIS AYI

Yıllarca en çok eleştirdiğimiz “Yamalı
dona döndü” dediğimiz Mescit Sokak!
İlk olarak tamamı ile sökülen ve sonra
şekilli bir asfalt çalışması ile “Turkuaz”a
boyanan, halk tarafındanda bir hayli be-
ğenilen bir çalışma. Akabinde Tevfik Er-
dönmez Caddesi, Çarşı içi, PTT Önü Yolu,
Meydan... Aynı şekilde çalışmaları hızlı
bir şekli ile başlayıp, hızlı bir şekilde alt
yapısı ile bitirilen yollar... 

Bu konuda da Belediye Başkanı Mesut
Üner “Çatalcalı her şeyin en iyisine ve en
güzeline layık. İlk iş halkımızın yoğun
olarak kullandığı alanlard düzenleme
yapmak. Hem rahatlığa, hem de göze
hitap eden bir yol çalışması olacak” di-
yordu ilk çalışma başladığında. 

2019 HAZİRAN AYI
Çatalca Belediye Başkanı Mesut

Üner'in büyük katkısı ve desteği ile Ça-
talca resmen bir tarih yazdı. Bir düğün
düşünün ve 3 bini geçen sayıda bir katı-
lım olsun. Bu bir tarihti ve tüm haber ka-
nallarına konu oldu. Down Sendromlu bir
kardeşimize yapılan düğün organizasyonu

“Sosyal Belediyecilik” noktasında “Helal
Olsun” dedirten bir ilke imza atıyordu.
Başkan Üner “Çatalca halkı böyle konu-
larda çok hassas, ve bugün bir defa daha
gördük ki, Çatalca olarak hep biriz. Bir-
likte Çatalca'yız” diyordu. Ve o günlerden
itibaren bu cümle olabildiğince, herkes
tarafından kullanılacak bir cümle haline
geliyordu. 

YEREL ÜRÜN PAZARI!

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner'in en çok üstünde durduğu projeler-
den bir tanesi. Yerel üretici, ürününü ra-
hatlıkla pazarlayabilmeli. Seri bir şelikde
çalışmalar başladı. İlk kademede 20 üre-
tici ile başlayan pazar, daha sonra 44 ve
bugün için neredeyse 100 tezgaha ulaş-
mış bir projeye döndü. Üner “Ben de bir
çiftçi ailenin çocuğuyum. Ben de köylü-
yüm. Köylü üretecek, ürettiğini satacak
ki, üretmenin güzelliğini yaşsın. Çatalca
bu konuda İstanbul gibi bir metropolün
gıda üssü olmaya hazır” sözleri ile gele-
cekte projelerin içerisinde Çatalca Yerel
Ürün Pazarlarının ilk temelini attıklarını
vurguluyordu.  Haziran ayında bir ilke
daha imza attı. “Spor Akademisini Kura-
cağız” sözünden yola çıkarak, akedemi-
nin ilk adımı olan “ Spor Okulları”
projesini hayata geçirdi. Bugün için Bin
500' e yakın öğrencisi olan spor okulları
hala yoğun bir ilgi görüyor ve bu ilgi, her
geçen gün artarak devam ediyor. 

“Çocukların gelecekleri açısından spor
yapmak her anlamda çok yararlı. Çocuk-
lar üzerinde yapılan tüm araştırmalarda,
spor ile uğraşan çocukların hem eğitimle-
rinde, hem de gelecek yaşamlarında ba-
şarıları kanıtlanmıştır. Kısa sürede
ilçemizdeki tüm gençleri spor akedemi-
mize katarak, bu projeyi daha da gelişti-
recek ve ilçemizi bu anlamda örnek bir
kent haline getireceğiz” diyerek açılışını
gerçekleştiriyordu. 

2019 TEMMUZ AYI
Çatalca Belediye Meclis Üyeleri de yö-

netim kadrosuna sokuldu. Belediye Mec-
lisi tarafından belirlenen iki başkan
yardımcısının haricinde, Belediye Genel
Koordinatörlüğüne Halit Aksoy, Spor İş-
lerinden Sorumlu Meclis Üyeliğine Lok-
man Naroğlu, Kültür İşlerinden Sorumlu
Meclis Üyeliğine Tuba Uzun getirildikten
sonra, Belediye içerisinde bir hayli hare-
ketlilikler söz konusu oldu. Alınan karar
doğrultusunda, mahallelere de birer so-
rumlu verildi. Dah önce belde olan Binkı-
lıç, Çiftlikköy, Karacaköy, Muratbey ve
köyden mahalleye dönen Kestanelik, Ça-
nakça'da hizmet birimlerinin faal hale ge-

tirilmesi kararı alındı. Kes-
tanelik'te faal bir hizmet binası açıldı. 

2019 AĞUSTOS AYI
“Yapılacak mı, yapılmayacak mı”  de-

nilen festival halkın hakikaten çoğunluğu-
nun takdiri ile dillere destan bir şekli ile
yapıldı. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreş-
leri de öyle.  Kurban ve Adak Hayvan Pa-
zarı Çatalca'ya yakışır bir hale getirildi. 

2019 EYLÜL AYI
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner

Ankara ziyaretinde bulundu. Bu ziya-
rette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Cumhuriyet Meydanında
sözü verilen “Şehir Meydanı ve Millet
Parkı Parojesi” ile ilgili ikili görüşmeler
sağlandı ve sözü alınarak geri dönüldü.
Bugün her iki projenin de onaylanması an
meselesi. Stadın kalkması ile oluşacak
olan proje, önüzdeki baharda başlayacak
duruma geldi. Kaymakamlık Binasının
yıkılması ve yenisinin başlaması da halkın
bu iki proje için de heyecanını bir hayli
arttırdı. 

2019 EKİM AYI
Dillere destan bir Cumhuriyet Bay-

ramı! Uzun zamandır böylesine bayram
gibi bir bayram yaşamadı Çatalca. Res-
men Mesut Üner himayesinde hazırlanan
programlar tam not aldı.

2019 KASIM AYI
Kasım bizim için başkadır. Hüzün var-

dır Kasım Ayında... Her kanat “ Acaba
nası bir 10 Kasım olacak” derken, AK
Partili bir belediye ya, bir pasif program
bekledi. Lakin ilk def Çatalca böylesine
bir 10 Kasım yaşadı. Yürüyüş Yolu hüz-
nün en alası ile donatıldı. Çatalca Beledi-
yesi bu yolu Atatürk Yolu yaptı. Yien tam
not aldı. Öğretmenler günüde bir kaç ak-
saklık hariç öğretmenlerin gönlünü yapa-
bilecek bir program oldu. 

2019 ARALIK AYI

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
İktisat Fakültesi Mezunları Vakfı Baş-
kanı Kasım Kolcuoğlu, Belediye Genel
Koordinatörü Halit Aksoy ile beraber İs-
tanbul Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Rektör
Yardımcısı, akademisyenler ve öğretim
üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Al-
dığımız sonuçlar ilçemiz adına gelece açı-
sından umut ışığı diyebiliriz. Ve seri bir
şekilde projeler hazırlandı. Şu an Çatalca
Belediyesi AR-GE Birimi oluşturuluyor.

Bu anlamda ne kadar eksik olduğumuzu
gördüm. “AR-GE” Birimi olmayan bir
belediye olmak. Hasbel Kader teker yuvar
giden projeler... Yıllarımızı böyle harca-
mışız oysa. Ve bugün Mesut Üner'in tali-
matları ile Çatalca Belediye
Başkanlığının da bir AR-GE Birimi oluş-
turuluyor. Aslına bakarsanız bu bile
büyük bir projedir. Şimdi küçük küçük
başlıklar ile yazdım. Cümleleri kısa olan
bir kaç proje! 

AÇMAYA KALKSAK...
Köy Konakları, Sahil Şeridi Konak-

lama Alanları, Üniversite, Mahallelerin
Planları, Tiyatrolar, Kurslar, Psikolojik
Danışmanlık, Sokak Hayvanları Projesi,
Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Geniş-
letme Çalışması, Çatalca Girişi Projesi,
Hoşgeldin Bebek, Park Bahçeler Çalış-
maları, Temizlik İşleri Çalışmaları, Eski
Kıyafet, Oyuncak Kumbaraları, Kentsel
Dönüşüm Projeleri, Engelliler Merkezi
Çalışmaları... Yapılan çok iş var aslında
görmediğiniz... 

Tabi bir de diğer devlet kurumlarının
işleri. O kadar çok işe yetişmeye çalışıyor
ki Belediye... 

AMA EN CAN ALICI NOKTALAR...

Birincisi; 
Çatalca Belediyesi şu ana kadar bir

metre kare, hatta bir avuç toprak bile
satmadı. Yukarıda yazdığım tüm işler ile
ilgili tek bir kalem taşınmaz elden çıkar-
tılmadı. Hiçbir müteahhitte borca karşılık
tek bir metre yer verilmedi. 

İkincisi; 
Çatalca Belediyesi 5 adet dorseli ve

damperli kamyon, 15 adet kamyonet, 2
adet panelvan tip minibüs ve 2 adet pick
up almak için kolları sıvadı. Bir tane am-
bulans Sağlık Bakanlığından geliyor. Dü-
şünsenize yahu 1990'lı yıllardan bu yana
5 tane binek araç hibesi hariç, bisiklet
bile alamamış bir belediyeden bahsediyor-
sunuz. Ve bugün ikinci el de değil, sıfır
araç alıyor. 5 Milyon ile. 

Üçüncüsü; 
Atıl halde bulunan eski itfaiye binası

tam bir hizmet binasına çevrildi. Mevcut
Belediye Binası içerisinde yeni odalar
oluşturuldu. İnşa edildi. 

Ve dördüncüsü; 
Belediye Başkanı Mesut Üner, hiç bir

yer, hiç bir ortamda “Belediyenin şu
kadar borcu var, elimiz kolumuz bağlı,
hacizler ile boğuşuyoruz, Büyükşehirden
hiç bir şey gelmiyor”demedi. Sokakta,
okulda, kahvede, en önemlisi halkın
içinde olmaya devam ediyor. Bugüne

kadar “Belediyeye gittim başkanla görü-
şemedim” diyen de kimseyi görmedim. 

Kim ne söyler ise söylesin; 
Şu an için hiç kimse “Keşke oy verme-

seydim, elim kırılsaydı” sözünü kullanmı-
yor. 

He bir de şu İŞKUR üzerinden perso-
nel alımını da yaptı mı? O zaman tam
olacak işte! Birkaç müdür değişikliğinin
gerekliliği de cabası... 

Şimdi buradan son olarak bir kaç
cümle yazmak gerekirse; 

Bu kadar kısa sürede, 10 yılda yapıla-
mamış olanları yapmak, yada adım
atmak bile aslında büyük iştir. 

Çatalca Belediyesinde 125 milyon borç
olduğunu düşünürsek ve satmadan bir
şeylerin yapılamayacağını ve hatta hatta
“Çalışanların maaşını ödeyemeyiz” cüm-
lesi ile bu ilçenin varlıklarının satıldığını,
satılırken her geçen gün borcun kat be
kat arttığını düşünürsek, Mesut Üner şu
ana kadar başarılıdır. Ve başarısı da halk
tarafından takdir edilmektedir. 

Köşeyi kendisinin bizzat tarafıma be-
yanı ile kapatalım... 

İşte Mesut Üner'in o cümleleri; 
“Ben bu ilçenin sevdalısıyım. İnsanını

seviyorum, doğasını seviyorum. Ormanı,
denizini, buğdayını, ayçiçeğini seviyorum.
Benim ilçemde her renk var. Gelişime
açık. Ancak tüm doğal ve tarihi yapısını
bozmadan, bozdurmadan. Yolda yürür-
ken, herkesin birbirini tanıyarak selam
verdiği, herkesin hayalleri olan bir ilçe!
Biz bu ilçe halkına hizmet etmek için gö-
reve talip olduk. Bu koltuklar gelip geçici.
Derdimiz bu ilçe halkının hakkını, huku-
kunu korumak ve geleceğini en iyi şekilde
diyazn etmek. Yapacağımız ve yaptığımız
her iş, her proje geleceğe imza atsın diye
yaptığımız projeler. Ve bugün Çatalca
için kimin ne hayali var ise, benim kapım
herkese açık. Gelsin anlatsın. Farzı misal
80 yaşındaki Ayşe Ninenin bu ilçe için
hayali mi var? Çağırsın, gidelim elini öpe-
lim, onun hayallerini dinleyelim. Hayal
deyip geçmeyin, projelerin ilk temeli, ha-
yallerdir. Hayal kurmadan proje ürete-
mezsiniz. Bizim bu ilçe için hayallerimiz
var ve bir gün 'Hayaldi, Gerçek Oldu'
demek istediğimiz her projeyi hayata ge-
çirmek için varız. Her zaman dediğim
gibi, önce bu ilçede birlik ve beraberlik
bir simge haline gelecek. Çünkü biz bir-
likte Çatalca'yız.” 

9 AY 10 GÜN...
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner 9 aylık görev süresince hibe yoluyla belediye bünyesine 2 
otobüs, bir ambulans, iki kamyonet, bir iş makinesi ve iki kamyon kazandırdı. Üner, belediye 
meclisinden aldığı yetkiyle de 1990'lı yıllardan bu yana ilk defa sıfır araç satın alarak tarihe geçti

CATALCA’DA 30 YIL SONRA BIR ILK

gercekcatalca@gmail.com
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MEHMET MERT

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis otu-
rumu öncesinde sırasıyla MHP, İYİ

Parti ve CHP’li üyeleri, Saraçhane merkez
binadaki grup salonlarında ziyaret etti. Zi-
yaretlerde İmamoğlu’na, CHP Grup Baş-
kanvekili Doğan Subaşı da eşlik etti.
İmamoğlu, ilk ziyareti MHP grubuna yaptı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve
MHP’li üyelere başarılar dileyen İma-
moğlu, “Bu hafta, yoğun bir hafta. Bütçe
haftası. Bir nevi 2020’yi konuşacağız. Uma-
rım hayırlı bir netice ile oluşsun. Birkaç
aylık yoğun geçiş döneminden sonra sizi zi-
yaret edelim dedik. Hem de bu haftanın
önemine binaen varsa uyarılarınız ya da
ifade etmek istediklerinizi onları duymak is-
teriz” dedi. Yılmaz da MHP grubu olarak
İmamoğlu’nun ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “Her birimizin
bu kadim şehre bir borcu var. Biz, İstan-
bul’un hayrına olacak her şeyde varız. İs-
tanbul’un hayrına olacak çalışmalarınızda
MHP olarak hem İstanbul’a olan borcu-
muzu hem de bu ülkeye olan borcumuzda
sizlerle birlikte olacağız. Bunu da bilmenizi
isteriz” diye konuştu.

Farklı bir dönem geçiriyoruz

İmamoğlu’nun ikinci durağı, İYİ Parti
grubu oldu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu da partili arkadaşlarına
eşlik etti. İmamoğlu, buradaki konuşma-
sında, “Meşakkatli bir yıl geçirdik. 2020’ye
hazırlık dönemindeyiz. Stratejik plan ve
bütçemiz gündemde. Dolayısıyla yoğun bir
içerik var. Farklı bir dönemi geçirdiğimizi
düşünüyorum, özellikle stratejik plan hazır-
lığında. Daha kapsayıcı ve toplumun içinde
olduğu bir süreç oldu. Sağ olsunlar İYİ
Parti de katılım gösterdi bize.Mecliste de
yine aynı dille insanlara anlatacağız ve in-
şallah iyi bir başlangıç olsun 2020 diye
umut ediyoruz. Uyumlu bir süreç yönettik-
lerini görüyorum. Yanı sıra İYİ partinin tek-
lifleri de bize yön verici oluyor. O konuda
arkadaşlarımıza hem il başkanımızın huzu-
runda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2020'yi beraber planlayacağız

İmamoğlu, son ziyaretini CHP grubuna
gerçekleştirdi. Yoğun geçen seçim süreçleri
nedeniyle görevlerine 3 ay gecikmeli başla-
mak zorunda kaldıklarını vurgulayan İma-
moğlu, “3 ay geç başladığımızdan ötürü,
stratejik plan olsun, bütçe olsun üst üste
binmiş şekilde Aralık ayında önümüze
geldi. İnşallah bu hafta ikisi ile ilgili süreci
en sağlıklı şekilde istişare ederek, beraber
2020’yi planlayacağız. Aynı zamanda bir 5
yıllık stratejik planı da hep beraber planla-
mış olacağız. Önceliğimiz İstanbul ve İstan-
bul’un geleceği. Hepimiz partilerimizi
temsil edebilirizama meclise girildiği andan
itibaren toplumun çıkarıve bu şehrin geçmi-
şine saygı duyarak, geleceğe hazırlanmasını
başarma duygusuyla hareket etmemiz ge-
rektiğini sizler en az benim kadar iyi biliyor-
sunuz. Dolayısıyla gerçekten seçkin bir
tavırla, örnek bir tavırla, diyalog tavrı ve ça-
basıyla umuyorum en doğru kararı verebili-
riz diye çalışırız” dedi.

İstanbul yanlışların bedelini ödüyor

“Türkiye’nin başka bir süreç yaşadığı orta-
dır” diyen İmamoğlu, “İBB, farklı bir iktidar

süreci yaşıyor. 25 yıllık bir süreçten sonra
geldiğimizde her şeyin bir anda normalleş-
mesini beklemekte normal değil. Bir gün, 3
ay, 5 ay sonra her şeye alışılsın diye bekle-
mek de doğru değil. İnsani değil.Yani ikti-
dar olmuşsunuz, kaybetmişsiniz… İster
istemez bir alışma süreci geçecek. O ba-
kımdan bu süreci en makul tavırlarla, en
uzlaşmacı ve ‘Sizi anlıyoruz’ diyerek,
“Haklısınız ama durum böyle. Gelin hep
birlikte İstanbul için birlikte çalışalım” di-
yebilmelisiniz. Bu önemli bir şey. Nor-
malde 3 derin nefes alıp konuşuyorsanız,
13 derin nefes alıp konuşmalısınız. Bu tav-
rın İstanbul’a faydası vardır. İstanbul çok
derin nefes alıp doğru işlerin yapılması ge-
reken bir şehirdir. Eksikliklerin ve yanlışlık-
ların bedeli çok ağır ödüyor. Ve ne yazık ki
bir siyasi partinin ya da birisi dedi diye
yanlışı savunmaktan sakınmayan ve onun
peşinden koşan birçok insanı görüyoruz.
Üzülüyorum. Yanlışı savunan insanlar gö-
rüyorum hem devletin üst kademelerinde
hem de burada. Ama bizler toplumu ve sü-
reci rehabilite etmeliyiz. Umuyorum iyi bir
günle başlayan ve iyi bir haftayla bitireceği-
miz bir dönem olsun” şeklinde konuştu.

Mühim olan ortak akılda buluşmak

İmamoğlu, parti ziyaretlerinin ardından ka-
meraların karşısına geçip, gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. İmamoğlu, “AK Parti
grubuna neden ziyaret gerçekleştirilmedi”
sorusuna, “AK Parti’den de randevu istedik
ancak bugün grup toplantılarını kendi il bi-
nalarında yapacaklarını ifade ettiler. Ancak
meclise yetişeceklerini söyledikleri için uğra-
yamadık ama aynı fikirlerimi meclis kürsü-
sünden de yine AK Partili meclis üyelerine
de ifade edeceğim” yanıtını verdi. İmamoğ-
lu’na, “Bütçe görüşmeleri yapılacak. Nasıl
bir meclis bekliyorsunuz” sorusu da yönel-
tildi. İmamoğlu, bu soruyu, “Elbette tartış-
malar olacaktır. Mühim olan İstanbul
halkının kazanması için ortak akılda bulu-
şabilmek. Bazı siyasi cümleler söylenebilir
belli kesimler beni duysun diye. Her siyasi
parti için bu geçerli. Ama orası gerçekten
bu halka ait bütçenin yönetimine dair ka-
rarların alındığı yer. O bakımdan günün so-
nunda gerçekten ortak akılla, sağ duyuyla
ve bu şehirde yaşayan 16 milyon insan için,
en doğruyu nasıl yapabiliriz kaygısı ile hare-
ket edip, karar verilmeli. Cumaya karar sü-
receği için belki bugün bütçenin detayları

görüşülmez, başka bir gün görüşülür. Ka-
rarlar alınacak. Neticede önemli bir hafta
geçireceğiz. Hem stratejik plan, ki neredeyse
250 bine yakın insanın etkileşimi ile oluş-
muş belki de dünya tarihinde de çok rastla-
nılmayan bir kapsayıcılıkla oluşmuş bir
stratejik plan gündeme olacak. Yine bütçe
ve 2020’nin yol haritası inşallah İstanbul
için hayırlı olur” şeklinde yanıtladı.

Talihsiz bir açıklama 

İBB Başkanı, “Ulaştırma Bakanı, Kanal İs-
tanbul projesiyle ilgili uygulama noktasında
İBB ile ilgili bakanlıklar arasında işbirliği
protokolleri bulunduğunu söyledi. Yeni bir
protokol mü söz konusu? Önceki dönem-
lerde imzalanmış protokoller var ise akıbeti
ne olacak, fesih söz konusu olacak mı” so-
rularına ise şu yanıtı verdi: “2012, 2014,
2015, 2016 hatta 2018’de de o dönemin
yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller
var kurum içinde. Ama protokol deyince
Sayın Bakan, zannedersiniz ki, imzayı attık
iş bitti. Eğer Sayın Bakan’ı bir imza kurta-
racaksa ya da İstanbul’u bir imza mahvede-
cekse, hiç kusura bakmasın yani bu konuda
da araştırma yapmamış. Sayın Bakan’ı hep
uyarıyorum, araştırarak ve süreci derinle-
mesine analiz ederek beyanatta bulunması
konusunda. Yine uyarımı yapmış olayım.
Ama ne yazık ki talihsiz bir açıklama. Kaldı
ki 23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve
bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti
zaten. Yeni bir dönem başladı. Yani sesini
çıkarmayan, ilgilenilmeyen değil, yeni bir
dönem başladı. O bakımdan biz, 2019 23
Haziran itibari ile İstanbul’un konularına
başka bir gözle bakıyoruz. Toplumun fay-
dasını mı, bu şehrin faydasına mı? O gözle
baktığımızda da Kanal İstanbul ile ilgili fik-
rimiz nettir. Bu netliğimizi Sayın Bakan 16
milyon insan nezdinde hala hissedememiş
diye anlıyorum. Anlayacaktır. Hiçbir hukuki
geçerliliği olmayan anlaşmalar. Örnek X yı-
lında, 2014’te 2015’te neyse, bütün anlaş-
malar var. ‘Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz
yapsın. Şu plan sürecini kurumununuz şu
birimi tamamlasın’ diye karşılıklı protokol-
ler… Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği
olan işler değildir. Bakanlık yazar ama o
tebliği alan ve yorumlayan buradaki ku-
rumlar var. Arkadaşlarım zaten gerekli ce-
vapları yazacaklar. Niçin geçersiz olduğu ya
da hangi işlemin yapılması gerektiği konu-
sunda. Ki altını çiziyorum bakın bu tür me-
seleler protokol ile olmaz. Yani sanki İBB
olarak bir yeri sattık, bakanlık da aldı, iş
bitti… Böyle bir şey değil ki. 16 milyon in-
sanın yaşamından bahsediyoruz. Yani bu
şehri tehdit eden unsurlardan bahsediyo-
ruz. Yine söylüyorum. İçeriği boş, talihsiz
bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.”

İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesine yönelik, “İBB ile protol yaptık” sözleriyle ilgili soruya,
“Sayın Bakan’ı hep uyarıyorum, araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda. Ama ne yazık
ki talihsiz bir açıklama. 23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk zaten iptal etti” yanıtını verdi

HALK GECMISE DONUK
ANLASMALARI IPTAL ETTI 

Toplum vicdanı korunmalıdır
İmamoğlu, “Devlet bankalarıyla ilgili sorun hala devam ediyor mu? Dış kaynak arayışınız
var mı şu aşamada” sorusuna, “O bitmeyecek, hep olacak dış kaynak arayışımız. Devlet
bankalarında bir değişim olduğunda yine ilk sizi keyifle bilgilendireceğim. ‘Bak ne güzel kre-
dileri açmışlar, veriyorlar yardımcı oluyorlar’ diyeceğim. Hiç kuşkunuz olmasın” yanıtını
verdi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili dava sürecini soran gazetecileri,
“Dava devam ediyor. Son itiraz süresinin dolmasına bir gün kala Devlet Demiryolları sa-
vunmasını verdi. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Hukukun, toplumun vicdanını ahlakını
koruyucu bir karar almasını bekliyoruz.Bu konuda hukukun tüm süreçlerini analiz ettiği-
mizde, hukukçu görüşlerini aldığımızda da böyle bir ihalenin tamamlanmasının mümkün
olmadığı yönünde. Hukukun en doğru kararı vermesini bekliyoruz” şeklinde yanıtladı.

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

FAHİMA RASHO 99817979920 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
DÜLBAN DRİMO

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
ZİLAN İLYAS 

İSMMMO  4044 numaralı oda tescil belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. ÖmerALPAK

İSMMMO 6647 numaralı tescil belgesi ve Türmob
mühür'ünü kaybettimHükümsüzdür. Fahriye Filiz ALPAK 

İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü
önünde toplanan
veliler, çocukları-

nın eğitim 
gördüğü özel bir

okulda, öğretmen-
lerin maaşlarını

alamadıklarını ve
öğrencilerin 

eğitim hakkının
engellendiğini 

belirterek, İstan-
bul İl Milli Eğitim

Müdürlüğü'ne 
şikayet dilekçesi

verdiler

Mağdur veliler adına basın açıklaması yapan Hale
Usluer Gönüllü, “Bizler çocuklarımız ve onları gele-
ceğe hazırlayacak sevgili öğretmenlerimiz için toplan-
dık. Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldu bittiye
getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Bizler ço-
cuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz, eşit, ulaşıla-
bilir ve kaliteli gereken eğitim hizmetini parayla almaya
zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bı-
rakılırken, öğretmenlerimiz de ekmek paralarını kaza-
nabilmek için güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda
bırakılmıştır. Nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim benim-

senmesi gereken, olmazsa olmazlardır. Yönetimde kim
olursa olsun eğitim yapboz tahtası değildir. Çocukları-
mız da bu oyunun parçası olamaz” şeklinde konuştu.

Eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak

İlgilere seslenen Gönüllü, “Özel okulların finansal
grubu bizi bağlamaz diyerek bu sorumluluktan kaça-
mazsınız. Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırıl-
mıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı
kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri
aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu bütün fe-

dakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan sevgili
öğretmenlerimiz değildir. Bizle sorumlusu olmadığımız
bir fiili durumun seyircisi olmayacağız” dedi. 

Taleplerini dile getirdiler

Yaşadıkları mağduriyetin son bulması için taleplerini
sıralayan Gönüllü, “Bugün toplanmamızın nedeni
olan bu durum karşısında taleplerimiz kısaca şunlar-
dır; Eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel
anlamda kullanılır tutulmasının sağlanması, doğal gaz,
elektrik, su internet, temizlik hizmetlerinin aksamaya
uğratılmaması. Okullarımızın ve kampüslerimizin eği-
time hali hazırdaki mevcut öğretmen ve öğrencileri ile
devam etmesi, başka okullara naklinin yapılmaması.
Öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin
ödenmesi” ifadelerini kullandı.

Öğretmen de öğrenci de mağdur 

Veli Ali Kapu, “Çocuğum özel bir okulda 7. Sınıfa gidi-
yor. Bunun senelik belirli bir ücreti var. Peşin alıyor veya
kredi kullandırıyorlar. İnsanlar peşin ödeme yapıyor.
Öğretmenler mağdur, öğrenciler mağdur. Bu paralar

nereye gitti? nereye aktarıldı?” şeklinde konuştu.

Çocuklarımızın gözü yaşlı 

Devlet tarafından özel okullara teşvik edilen velilerden
biri olan Canan Aydoğan, “Ben devletimize güveniyo-
rum. Çözeceklerine inanıyorum çünkü bu kadar eğiti-
min zor olduğu dönemde, bütün okullar için
konuşuyorum, inşallah bunu çözecekler. Öğretmenle-
rin maaş almadığı, çocuklarımın gözlerinin yaşlı ol-
duğu, öğretmenlerinden ayrılmak istemedikleri
yaşadığımız şeyler. Bizim çocuklar ikinci sınıfa gidiyor.
Bir de imtihanlara hazırlanan velilerimizin çocukları
çok daha mağdur durumdalar” dedi. Dilekçileri teslim
edip yetkililerle görüşen veliler, "Genel olarak olumlu
geçtiğini söyleyebiliriz. Kalem müdürü ve özel öğretim-
den sorumlu İsmail Günday beyefendi ile görüştük.
Öğrenci ve öğretmenlerimizi asla mağdur etmeyecek-
lerini, öğretmenlerimizin yanında olacaklarını bize
ifade ettiler. Satış sürecinde olan okulun son alıcısının
ciddi olduğunu, bu sürecin çok yakın bir zamanda so-
nuçlanacağını söyledir. Kayyum  atanması ya da nakil
durumu söz konusu değil." dediler. DHA

Veliler ayaklandı!Veliler ayaklandı!Veliler ayaklandı!Veliler ayaklandı!Veliler ayaklandı!Veliler ayaklandı! Okuldan
açıklama

geldi

Okuldan yapılan yazılı açıklamada
ise devir işlemlerinin sürdüğü be-
lirtilerek,  "Öğrencilerimizin, velile-
rimizin ve çalışanlarımızın
göstermiş olduğu destek, anlayış
ve dayanışmaya teşekkür
ediyoruz. Alıcı kurumla görüşme-
ler halen devam etmektedir. Takdir

edersiniz ki yapımızın büyüklüğü,
devir görüşmelerine ilişkin süreci
uzatmıştır. Devrin gerçekleşme-
siyle birlikte, öncelikle çalışanları-
mızın geciken ödemeleri
yapılacaktır. Okullarımızdaki eği-
tim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz
olarak devam etmektedir" denildi.

Her mahalleye
hızla ulaşacağız
Beylikdüzü Belediyesi 76 SM Sahil
Mahallesi – Kavaklı – Güzelyurt Met-
robüs hattını vatandaşların kullanı-
mına sundu. İETT işbirliği ile hizmete
açılan otobüs hattının ilk seferine katı-
larak vatandaşlarla bir araya gelen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık; “Beylikdüzü’nün her
noktasına ve her mahallesine en iyi ve
en hızlı şekilde ulaşacağız” dedi       

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede
yaşanan ulaşım sıkıntılarını en
aza indirgeyerek, ilçe halkının

hayatını kolaylaştıracak çözümler üret-
meye devam ediyor. İETT işbirliği ile yakın
zamanda hizmete açılan 76 GM Gürpınar-
TÜYAP Metrobüs hattının ardından Bele-
diye, yeni bir otobüs hattını daha
vatandaşların kullanımına sundu. 76 SM
Sahil Mahallesi – Kavaklı – Güzelyurt
Metrobüs hattı, hafta içi ve ring seferleri
yaparak hizmet verecek. Hattın ilk seferine
katılarak vatandaşlarla bir araya gelen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, yeni hatlar için de istatistik
tutulduğunu, günlük verilere, kullanım yo-
ğunluğuna ve taleplere göre güzergah, saat
ve sefer sayısı konusunda revizyonlar yapı-
lacağını müjdeledi.

Kent için master planı hazır 

Beylikdüzü’nün her noktasına toplu taşıma
hizmetini ulaştırmaya gayret edeceklerini
belirten Başkan Çalık; “Beylikdüzü’nün
Sahil ve Kavaklı mahallelerini de içine alan
çok ciddi ulaşım ve erişim problemleri
vardı. Hizmete açtığımız 76 SM hattı ile
gidiş geliş yaklaşık 1 saatlik bir ring seferi
ile vatandaşlarımız yarım saat içerisinde
metrobüse ulaşacaklar. Beylikdüzü kentinin
kendi iç sistemine destek verecek bir güzer-
gah planlaması oldu. Başta Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak
üzere İETT’ye ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Kent
içi master planının da hazırlandığı söyleyen
Çalık; “Minibüslerle entegre bir plan düşü-
nüyoruz. Beylikdüzü’nün her noktasına ve
her mahallesine en iyi ve en hızlı şekilde
ulaşacağız. Erişimin sıkıntı yaşandığı hiçbir
alan bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.
SAVAŞ ATAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ulaştırma Bakanı Mehmet
Cahit Turhan’ın Kanal İstan-
bul’la ilgili açıklamalarına çok
sert tepki gösterdi. Bakan Tur-
han’ı birçok kez uyardığını
ifade eden İmamoğlu, süreci
derinlemesine analiz etmeden
açıklama yaptığını söyledi. 
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Fİnlandİya'da hükü-
met ortaklarının deste-
ğini kaybetmesi

nedeniyle Başbakan Antti Rin-
ne'nin istifa etmesinin ardından
Sosyal Demokrat Parti (SDP)
Sanna Marin'i yeni kurulacak hü-
kümetin başbakanı olarak önerdi.
Yeni hükümetin yarın kurulup

cumhurbaşkanı tarafından onay-
lanmasının ardından 34 yaşında
Marin, dünyanın en genç başba-
kanı unvanını elinde bulunduran
35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı
Oleksiy Honçaruk'u geride bıraka-
cak. Bu arada, başbakanlık gör-
evinden istifa eden Rinne'nin,
meclis başkan yardımcılığına geti-

rilmesi bekleniyor. Rinne, gelecek
yıl yapılacak kongreye kadar
SDP'nin genel başkanı olarak kal-
maya devam edecek. Öte yandan,
Marin'in SDP kongresinde genel
başkanlığa seçilmesi durumunda
ise mevcut merkez sol koalisyon-
daki tüm partilerin başında kadın-
lar olacak.

DünyAnın en genç bAşbAkAnı

DIŞ HABER

A BD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Birleşmiş
Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song'un
nükleer silahlardan arındırma maddesinin artık

müzakere masasında olmadığı yönündeki açıklamasına
tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada
Trump, "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davra-
nırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle
güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imza-
ladı." ifadelerini paylaştı.

Düşmanlık olduğuna şüphe yok

Trump, şöyle devam etti: "(Kim Jong-un) ABD Başkanı ile
olan özel ilişkisini geçersiz kılmak veya kasım ayında yapıla-
cak ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmek istemez.
Kuzey Kore, Kim Jong-un'un önderliğinde muazzam eko-
nomik potansiyele sahip ancak söz verildiği gibi nükleer si-
lahlardan arındırılması gerekiyor. NATO, Çin, Rusya,
Japonya ve tüm dünya bu konuda birleşti!"
Dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklama yapan
Trump, "İlişkimiz çok iyi ama biraz düşmanlık olduğuna da
şüphe yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Müzakareler sürüyor

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim
Song, dün yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD ile uzun gö-
rüşmelere gerek yok ve nükleer silahlardan arındırılma ko-
nusu zaten müzakere masasının dışına çıktı." ifadelerini
kullanmış, ABD'nin müzakerelerdeki amacının Başkan
Trump'ın 2020 seçimlerine yönelik "zaman kazandırma
numarası" olduğunu öne sürmüştü.
Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un'un düşmanca davranması halinde
kaybedecek çok şeyi olduğunu belirtti

Finlandiya'da yeni
hükümetin

cumhurbaşkanının
onayını almasının

ardından 34 yaşındaki
mevcut Ulaştırma

Bakanı Sanna Marin
dünyanın en genç
başbakanı olacak

KIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEYKIM COK SEY
KAYBEDER!

ABD ve kuzey kore arasındaki nükleer
silahlanmanın önlenmesine yönelik
müzakereler, şubattan bu yana aksaya-
rak sürüyor. Trump ile kuzey kore lideri
kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran
2018'de Singapur'da bir araya gelmiş,
kore Yarımadası'nın nükleer silahlar-
dan arındırılması ve kalıcı barışın sağ-
lanması konusunda mutabakata

varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vi-
etnam'da bir kez daha görüşmüş ancak
zirve beklenenden hızlı şekilde ve an-
laşmasız sona ermişti. Son olarak 30
Haziran'da kuzey ve Güney kore ara-
sındaki "silahsızlandırılmış bölge"de
görüşen iki lider, nükleer müzakere sü-
recini sürdürme kararı almıştı. Ekimde
İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar,

kuzey korelilere göre, Amerikalılar
"eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdi-
ğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi,
ABD'ye nükleer anlaşma konusunda or-
taklaşa kabul edilebilecek şartlar öner-
mesi için yıl sonuna kadar süre
tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı
konusunda ısrarcı olması halinde "yeni
bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Yeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışıYeni bir yol arayışı

KIM COK SEY

Uganda'ya Türk dokunuşu

Türk İşbirliği
ve koordi-
nasyon

Ajansı Başkanlığından
(TİkA) yapılan yazılı açık-
lamaya göre, kampa-
la'daki 1200 öğrenci
kapasiteli Nateete Müslü-
man Lisesine beş derslik
ve iki ofis şeklinde ek
blok inşa edildi. Öğrenci-
lerin kalabalık sınıflarda
zor şartlarda eğitim
almak zorunda kaldığı
okula yeni derslik kazan-
dıran blokun açılış töre-
nine, Türkiye'nin

kampala Büyükelçisi Fi-
kret kerem Alp, TİkA
Uganda koordinatörü
Yahya Acu, Uganda Eği-
tim Bakanlığı İlk ve Orta-
öğretim Genel Müdürü
Mulindwa Ismael ile okul
yönetimi, öğrenciler ve
veliler katıldı.

Hayallerinizi
gerçekleştirin

Törende konuşan Büyük-
elçi Alp, eğitim sektö-
ründe Türkiye'nin
Uganda'ya destek ver-
meye devam edeceğini

belirterek Ugandalı öğ-
rencilere Türkiye'nin eği-
tim burslarına başvuru
yapmaları çağrısında bu-
lundu. TİkA koordinatörü
Acu da öğrencilere ha-
yallerini gerçekleştirmek
için çok çalışmalarını tav-
siye etti. Okulun Müdürü
Bagaala Ahmed Luyirika,
inşa edilen yeni blokun
öğrencilerin daha iyi
şartlarda eğitim alması
için çok önemli olduğunu
belirterek Türkiye'ye ve
TİkA'ya verilen destek
için teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının, Doğu Afrika
ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da bir liseye inşa ettiği ve
öğrencilere beş yeni derslik kazandıran ek blok hizmete açıldı

İsrail Başbakanı
Netanyahu,

Irak'ın başkenti
Bağdat'ta

düzenlenen ve
25 göstericinin

hayatını
kaybettiği
saldırının

arkasında İran
olduğunu

belirterek, “Bu
işin hesabını
verecekler”

diye konuştu

İsRaİl Başbakanı Binya-
min Netanyahu, haftalık
olağan kabine toplantısı

öncesi yaptığı açıklamada, Irak'ın
başkenti Bağdat'ta cuma akşamı kim-
liği belirlenemeyen kişilerce açılan
ateş sonucu 25 göstericinin hayatını
kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.Uluslararası top-
lumu İran yönetimi üzerindeki
baskısını artırmaya çağıran Netan-
yahu, "Bulgular Bağdat'ta gösterici-
lere yönelik saldırının arkasında
İran'a yakın Şii milislerin olduğunu
gösteriyor" ifadesini kullandı.
Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda

cuma akşamı kimliği belirlenemeyen
kişilerce göstericilere ateş açılması so-
nucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 120
kişi yaralanmıştı.

460 kişi ölmüştü

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları
Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı
açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yol-
suzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini
protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de
başlayan gösterilerde en az 460 kişi
öldü, 19 bin kişi yaralandı. Irak Baş-
bakanı Adil Abdulmehdi, hükümet
karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Ka-
sım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

NETANYAHU
COK KIZGIN!

Dmitriy Medvedev’den 
WADA kararına tepki

Rusya Başba-
kanı Dmitriy
Medvedev,

Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı’nın (WADA) doping
kurallarına uymadığı gerek-
çesiyle Rusya’yı 4 yıl bo-
yunca olimpiyat ve dünya
şampiyonalarından men
etme kararına ilişkin, “Bu
karar, halihazırda kronik bir
biçim kazanmış olan Rus
karşıtı histerinin devamıdır”
dedi.

İtiraz edilmeli

Bir şekilde cezalandırılmış
sporcularla ilgili bu tür ka-
rarların sık sık tekrarlandı-
ğını kaydeden Medvedev,
“Bu karar, halihazırda kro-
nik bir biçim kazanmış olan
Rus karşıtı histerinin deva-

mıdır” yorumunda bu-
lundu. Medvedev, ilgili ku-
rumların, WADA’nın
kararına itiraz etmesi gerek-
tiğini vurguladı. Öte yan-
dan, Rus sporunda
dopingle ilgili sorunların ol-
duğuna da dikkati çeken
Medvedev, “Spor alanı-
mızda dopingle ilgili sorun-
lar var. Bu inkar edilemez”
ifadesini kullandı.
WADA’nın kararına tepki
Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı'nın (WADA) Rus-
ya'yı 4 yıl boyunca Avrupa
ve Dünya şampiyonaların-
dan men etmesi spor dün-
yasında büyük yankı
uyandırdı! Ülkenin başba-
kanı Dmitriy Medvedev, bu
kararı "Rusya karşıtlığı" ola-
rak yorumladı.

Astana’da 
kritik görüşme 

Rus heyetinin
başında Devlet
Başkanı Vladimir

Putin'in Suriye Özel Temsil-
cisi Alexander Lavrentiev,
İran heyetinin başında Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Hüse-
yin Cabiri Ensari bulunacak.
Türkiye'yi de toplantılarda
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sedat Önal temsil edecek.
Kazakistan Dışişleri Bakan-
lığı Basın Sözcüsü Aybek
Smadiyarov, haftalık basın
toplantısında, tüm tarafların
katılımlarını teyit ettiğini ve
kente gelmeye başladığını
duyurdu. Smadiyarov, top-
lantıya Birleşmiş Milletler
Suriye Özel Temsilcisi Geir
O. Pedersen'in de katılacağını
bildirdi. 25 Kasım'daki açık-
lamasında Smadiyarov,
"Toplantının gündemini, esir-
lerin serbest bırakılması ve
kayıpların aranması dahil
güven artırıcı önlemler, ulus-
lararası bir konferans yap-
mak için gerekli girişimlerin
tartışılması dahil olmak
üzere mültecilerin evlerine
dönmesi bağlamında Suri-
ye'ye kapsamlı insani yardı-
mın yoğunlaştırılması,
Anayasa Komitesinin çalış-
malarına başlaması ışığında
siyasi sürecin ilerletilmesi ko-
nuları oluşturacak." demişti.

Kayıplar ele alınmıştı

1-2 Ağustos'ta düzenlenen
son toplantıda, başta İdlib
Gerginliği Azaltma Bölge-
si'ndeki durum olmak üzere,
Suriye'nin kuzeydoğusu,
Anayasa Komitesinin oluştu-
rulmasıyla ilgili çalışmaların
tamamlanması, çatışan ta-
raflar arasında güven artırıcı
önlemler, mültecilerin geri
dönüşü, insani durum ve
savaş sonrası yeniden yapı-
lanma konuları ele alınmıştı.
Garantör ülkeler, İdlib Ger-
ginliği Azaltma Bölgesi'nde

sivil kayıpları önlemek ve ga-
rantörlerin askeri personeli-
nin güvenliğini sağlamak için
somut önlemler almak konu-
sunda uzlaşmıştı. Son top-
lantıdan bu yana Türkiye'nin
Astana anlaşmaları çerçeve-
sinde ateşkes gözlem mis-
yonu için bulundurduğu
askeri noktalarına saldırılar
azalsa da rejim ve destekçile-
rinin bölge içerisindeki sivil
yerleşimlere saldırıları yo-
ğunlaştı. Rejim güçleri, onun
saflarında savaşan İran des-
tekli yabancı terörist gruplar
ve Rusya, İdlib'in güneyi, gü-
neydoğusu, doğusu ve gü-
neybatısına şiddetli saldırılar
düzenledi.
Rejim, destekçilerinin yardı-
mıyla Astana anlaşmalarını
hiçe sayarak düzenlediği sal-
dırılarda İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi içerisinde
birçok noktayı ele geçirdi. 

Komitede tıkanıklık

Toplantıda, Beşşar Esed reji-
minin tavrı nedeniyle tıkanan
Anayasa Komitesi görüşme-
lerinin de ele alınması bekle-
niyor. Görüşmeler, 30
Ekim'de yapıcı bir havada
başlamış, garantörü Rus-
ya'nın yanı sıra ABD'nin ba-
şını çektiği "küçük grup" ismi
verilen Batılı ülkelerin baskı-
sını üzerinde hisseden rejim,
olumlu mesajlar vermişti.
Ancak görüşmelerin uluslar-
arası tarafların katılmadığı,
Suriyelilerin baş başa kaldığı
ikinci turund rejim, uzlaşmaz
bir tutuma bürünmüş, Ko-
mite toplantıları çıkmaza gir-
mişti. Rusya ve gözlemci
olarak Nur Sultan'da bulu-
nacak Birleşmiş Milletler he-
yetinin rejime bu konuda
yeniden baskı yapacağı ön-
görülüyor. Öte yandan
ABD’nin ve AB’nin toplantıyı
takip edeceğin ve izleyeceği
tahmin ediliyor.

Sanna
Marin 

Donald
Trump

Binyamin
Netanyahu

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın
başkenti Nur Sultan'da Astana formatlı

görüşmeler için 14. kez bir araya gelecek

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Rus-
ya'yı 4 yıl boyunca Avrupa ve Dünya şampiyonala-
rından men etmesi spor dünyasında büyük yankı
uyandırdı! Ülkenin başbakanı Dmitriy Medvedev,
bu kararı "Rusya karşıtlığı" olarak yorumladı
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Ç ekimleri Erzincan ve Bayburt’ta yapılan
film, iklim şartları ve zaman zaman ye-
tersiz kar yağması dolayısıyla iki yılda

tamamlandı. Salonun girişine yapay kar yağdı-
rılarak davetliler, filme hazırlandı. Üsküdar
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan galaya
film ekibinin yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda
davetli katıldı. Beykoz ve Tuzla Belediyesi’nin
de destek olduğu filmde; Kenan Korkmaz ile
birlikte Murat Yatman, Duygu Poyraz, Suat
Ergin ve Yavuz Gürbüz rol aldı. Film 20 Ara-
lık’ta vizyona girecek.

Sarıkamış beyaz bir hüzün 

Yapımcı Abdurrahman Korkmaz, Sarıkamış
Harekatı’ndan ‘beyaz hüzün’ olarak bahsettik-
lerini anlattı. Toplumun her kesiminden insa-
nın bu filmi izlemesi gerektiğini vurgulayan
Korkmaz, “Her ferdin vatanı ve milleti için bir
iş yapması gerekiyor. O yüzden ne yapabiliriz
diye düşününce Sarıkamış’ı bulduk. Çünkü
Sarıkamış, bir tane bile mermi atmadan 90 bin
askerimizin soğuktan donarak şehit olduğu
çok hüzünlü, çok acı bir olay. Gerçekten
‘Beyaz Hüzün’. Kardelenlerin tek tek toprağa

düştüğü beyaz bir hüzün. Biz özellikle bu filmi
gençlerimizin, üniversite ve lise öğrencilerimi-
zin izlemesini istiyoruz. Çünkü şu an topluma
baktığınız zaman geçmişini ve tarihini bilme-
yen milletleri görüyoruz. Yok oluyorlar” dedi 

Tuzla Belediyesi'ne teşekkür etti

Bakanlıklardan yerel yönetimlere kadar bir çok
destekçisi olduğunu ifade eden Korkmaz,
Tuzla Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etti. Kork-
maz, “Bu tür projelerde destekler de çok
önemli. Biz Kültür Bakanlığı destek oldu. Ama
yerel yönetimler de çok önemliydi. Tuzla Bele-
diyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız
bırakmadılar, yanımızda oldular. Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyoruz.
Böyle bir projeye destek oldukları için kendile-
rine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Çekimler 2 yıl sürdü

Yönetmen Kenan Korkmaz 12 yıl önce oku-
duğu bir hatırattan esinlendiğini belirtti. Uzun
hazırlık aşamalarının ardından filmin tamam-
landığını söyleyen Kenan Korkmaz, “2007 yı-

lında Sarıkamış ile ilgili Cemal Paşa’nın çok
etkilendiğim bir hatırata rastlamıştım. Bu ha-
tıratta yer alan bir cümle ile bir Sarıkamış
filmi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktım.
Senaryo aşamasının uzun soluklu olması,
yaklaşık iki yıl tiyatro oyunu olarak gösterilip
bu fikri daha da olgunlaştırmak amacıyla
uzun sürdü. Tabi çekimi iklim şartları ve coğ-
rafyanın dayanılmaz şartları yüzünden iki
yılda tamamladık. Sonuç olarak beş yıllık bir
sürecin ardından buradayız” diye konuştu.

Sarıkamış şehitlerini anıyoruz

Filmde rol alan Yakup Keskin’de çekimlerin iki yıl
sürdüğünü söyledi. Film vesilesiyle Sarıkamış Şe-
hitlerini andıklarını söyleyen Keskin, “Sarıkamış-
Beyaz Hüzün adlı sinema filmimizde Erzincanlı
bir köylü karakterini canlandırdım. Filmin çekim-
leri yakışık iki yıl sürdü. Yoğun bir emek sarf
edildi. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitlerimiz’i tekrar-
dan bize hatırlatan yapımcımız ve yönetmeni-
mize ben şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Heyecan içindeyiz

Çekimlerin yapıldığı köyde yaşayan küçük
oyuncu Ömer Özdemir, çekimler sırasında ol-
dukça heyecanlandığını dile getirdi. Ömer Özde-
mir, “Cennetpınar Köyü’nden geliyorum.
Biliyorsunuz, Kenan Korkmaz’ın küçüklüğünü
oynadım. Film çekimlerinde heyecanı, şehit ol-
mayı öğrendim. Filmi çekerken çok heyecanlan-
dım. Çok üzüldüm. Çok duygulandım,
Anlatamam” dedi. DHA

Beyaz Hüzün-Sarıkamış filminin galası dün gece yapıldı. Sarıka-
mış’ta şehit olan askerlerin anlatıldığı filmin galası için kapının
önüne kar yağdırıldı. Yapımcılığını Abdurrahman Korkmaz’ın üstlen-
diği, Kenan Korkmaz’ın ise yazıp yönettiği Beyaz Hüzün seyirciyle
buluştu. ‘Sarıkamış-Beyaz Hüzün’ adlı romandan aynı isimle 
uyarlanan film, Sarıkamış Harekatı’na bir askerin gözünden bakıyor

En iyi oyuncu Antonio Banderas seçildi
Avrupa Film Akademisi tarafından 32'ncisi düzenlenen Avrupa
Film Ödülleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen tö-
renle sahiplerine verildi. Törende "en iyi film" ödülüne layık
görülen yönetmen Lanthimos'un "The Favourite" filmi, 7 ödül
daha aldı. Yorgos Lanthimos'a "en iyi yönetmen" ödülü verilir-

ken, en iyi komedi filmi" de "The Favourite" seçildi. "En iyi
kadın oyuncu" ödülüne ise "The Favorite" filmindeki rolüyle İn-
giliz oyuncu Olivia Colman layık görüldü. "The Favourite" ay-
rıca "en iyi kamera", "en iyi kurgu", "en iyi kostüm tasarımı" ve
"en iyi saç ve makyaj" dallarında da ödül aldı. "En iyi erkek

oyuncu" ödülünü "Pain and Glory" filmindeki rolüyle İspanyol
aktör Antonio Banderas elde ederken, "en iyi senaryo" dalın-
daki ödül "Portrait of a Lady on fire" filminin senaristi Celine
Sciamma'ya, "en iyi belgesel" dalındaki ödül de Waad al-Ka-
teab ve Edward Watts'in yönettiği "For Sama" filmine verildi.

ISTANBUL’A ILK
KAR YAGDI
ISTANBUL’A ILK
KAR YAGDI
ISTANBUL’A ILK
KAR YAGDI
ISTANBUL’A ILK
KAR YAGDI

Köyde seferberlik ilan edildi
‘Ziver’ karakterini canlandıran Murat Yat-
man, çekimler sırasında zorlandıklarını dile
getirdi. Film için yöre halkının adeta sefer-
berlik ilan ettiğini de sözlerine ekleyen Yat-
man, “Çok zor şartlar altına oynamadık.
Ama şu oldu, sadece bende olmadı bütün
ekip arkadaşlarımızla içtiğimiz bir çay kur-
sağımızda kaldı. Yani hayal edemiyorsunuz,
bu başka bir şey. Orada ben de, ekip arka-

daşlarım da donma tehlikesi atlattık. Her
gün set arabasını hep beraber ittirdik. Ama
özellikle şunu söylemek istiyorum, o toprağın
insanlarına şükranlarımı borçluyum. Herkes
‘çingeneler zamanında ki çoğu yerel insan
oranın insanı’ olduğunu söyler, onlar oynadı
derler ama hakikaten orada ki insanlar, hep
birlikte seferberlik ilan ettiler bu filmin çe-
kilmesi için” ifadelerini kullandı.

Susan artık Türkçe okunacak
Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “Very Short Introductions”tan çıkan
ünlü araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabı Türkçe'ye kazandırıldı

İstanbulKültür Üniversi-
tesi (İKÜ)Yayınevi, Oxford
Üniversitesi Yayınevi’nin

dünyaca ünlü “Very Short Introducti-
ons” dizisinden seçerek hazırladığı “Çok
Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini
Türkçe'ye kazandırmaya devam ediyor.
Yayınevi son olarak, bilinç, yapay zeka,
özgür irade ve meditasyon alanlarındaki
çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr.
Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kita-
bını okurlarla buluşturdu. Dizinin altıncı
kitabı olarak raflardaki yerini alan “Bi-
linç” için, beyin alanındaki çalışmalarıyla
bilinen Prof. Dr. Sinan Canan da bir
önsöz kaleme aldı. 

Kitap çok sayıda dile çevrildi

Okurları fiziksel varlıktan, zihinsel derin-
liklere uzanan bir sorgulamaya davet eti-
ğinin belirtildiği kitap, daha önce
Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça,
Farsça, Romence ve Gürcüce'ye çevrile-
rek dünya çapında pek çok okura ulaştı.
ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı
araştırmacılarından Oğuz Akçelik tara-
fından Türkçe'ye çevrilen “Bilinç”, beyin
alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu
alandaki konuların Türkiye'de  geniş kit-
lelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü ol-
duğu ifade edilen Prof. Dr. Sinan
Canan’ın önsözüyle okur karşısına çıktı.

Zihinde oluşan imgeler

Dışarıdaki gerçekliğin ne olduğunu
doğrudan deneyimleme imkanı olma-
dığını dile getiren Prof. Dr. Canan, ön-

sözde ele aldığı bilinç araştırmaları
hakkında, “Zihnimizde oluşan imgeleri
ve deneyimleri ‘gerçek’ olarak algıla-
maktan başka çaremiz yok. Fakat ken-
dimize sürekli olarak ‘Acaba
gerçek/hakikat nasıl bir şey?’ sorusunu
sormadan da duramıyoruz (en azın-
dan bazılarımız). Tarihimizin başlangı-
cından beri de muhtemelen en önemli
sorunumuz bu: Varlığımızın gizemini
çözmek, tüm soruların sorusu olan o
büyük sorunun cevabını yakalamak:
‘Ben aslında neyim?’ “Bilinç” kitabı bu
büyük soruna ilişkin yazılmış ne ilk
metin ne de muhtemelen sonuncu ola-
cak. Fakat yazar Susan Blackmore
2017 yılı itibarıyla bilinç sorununa iliş-
kin tartışmaları gayet güzel bir özetle
istifademize sunuyor” diye konuştu.

Bilinç hakkında sorgulama 

Susan Blackmore'nun kitabının ko-
nusu ise şöyle açıklandı: "Beyinle ilgili
araştırmalarda ulaşılan yeni sonuçlar
bilinçle ilgili tartışmaları körüklerken,
bu tartışmalara biyologlar, sinirbilimci-
ler, psikologlar ve felsefeciler de katılı-
yor. Bu alandaki güncel keşiflerden ve
süregiden tartışmalardan yola çıkan
Susan Blackmore bu kitapta benliğin
yapısını, dikkat mekanizmalarını, bilin-
cin sinirsel bağıntılarını ve bilincin de-
ğişen durumlarının fizyolojisini nasıl
anladığımızı açıklıyor. Bunu yaparken
de okuru fiziksel varlığımızdan zihinsel
derinliklerimize uzanan bir sorgula-
maya davet ediyor."

MSM Başkanı İsmail Halis, Eyüp-
sultan'daki Bahariye Mevlevihane-
si'nde gerçekleşen açılışta, üçüncü

sezona Medeniyet TV iş birliğinde başladıkla-
rını söyledi. İlk sezonda üç okulları bulundu-
ğunu ve bunların tamamlandığını aktaran
Halis, "İkinci sezonda sadece senaryo okulu-
muz vardı. Üçüncü sezonda ise 4 yeni okulu-
muz için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz." dedi. Bu yıl eğitim için 250 baş-

vuru geldiğini ifade eden Halis, şöyle ko-
nuştu: "Yoğun başvuru süreci sonrası yapılan
mülakatlarla toplam 125 öğrenci okullarımıza
katılmaya hak kazandı. Eğitimlerimize kabul
edilen belgesel okulunda 32, senaryo oku-
lunda 29, yeni medya okulunda 28 ve tiyatro
okulunda 36 kişi bugün eğitimlere başlaya-
cak." Medeniyet TV Yayın Yönetmeni Seyful-
lah Şenel ise deneyimli isimler eşliğinde,
teoriyle pratik eğitimi kapsayan derslerin 7
hafta devam edeceğini aktararak, "Sorumlu-
luk bilincini kuşanarak buraya geldiniz. İyi ki
de geldiniz” dedi.

Medya eğitimleri başladı
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Küçükçekmece Belediyesi ve Kü-
çükçekmece Amatör Spor Kulüp-
leri Destekleme Derneği tarafından
düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Futbol Turnuvası sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün aramızdan ayrılışının
81’inci yıl dönümü anma etkinlik-
leri kapsamında düzenlenen tur-
nuva, Küçükçekmece Belediyesi

Kemal Aktaş Stadında, İkitelli
Spor ve Kosova Güçspor arasında
oynanan final maçı ile sona erdi.
Finalde, rakibini 3-0 gibi net bir
skorla yenen Kosova Güçspor
şampiyon oldu. Turnuvanın 3’ün-
cüsü ise rakibi Küçükçekmece İd-
manyurdu’nu penaltlarla geçen
Küçükçekmece Spor oldu.

Şampiyon Kosova Güçspor

SP  R
ENGELLERE MEYDAN
OKUDU ZAFER KAZANDI

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İkizler birbirine
rakip olacak
Antalya'da U 17 Kadınlar Halter
Milli Takımı'nın kampına katılan
17 yaşındaki ikizler Aysel ve Can-
sel Özkan, ilgi odağı oldu. Sevgi
evlerinde büyüyen ve başarılarla
dolu spor hayatlarıyla göz doldu-
ran kardeşler, Avrupa şampiyo-
nasında birbirine rakip olacak
Niğde'de yaşayan ikizler Cansel
ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldik-
lerinde babaları yaşamını yitirdi.
Anneleriyle birlikte Gaziantep'in
Nurdağı ilçesine dayılarının ya-
nına dönen kardeşler, bir süre bu-
rada yaşadıktan sonra maddi
imkansızlıklar nedeniyle 13 ya-
şında sevgi evlerine yerleştirildi.
Burada hem eğitim hayatlarına
devam eden hem de sosyal faali-
yetlerde bulunan kardeşler, bir ta-
raftan da üniversite sınavına
hazırlandı.

Türk bayrağı için oynayacaklar

Kardeşler, başarılı spor kariyerle-
rinde çıtayı daha yükseğe çıkar-
mayı hedefledi. Cansel ve Aysel
kardeşler, milli takım kampına
katılarak Aralık ayı içerisinde İs-
rail'de düzenlenecek Avrupa
şampiyonasına hazırlanıyor. An-
talya'nın Döşemealtı ilçesindeki
Duacı köyünde ormanlık alanda
kurulu Rehalife Rehabilitasyon
Merkezi'ndeki kampa giren kar-
deşler, Avrupa şampiyonasında
birbirine rakip olacak. Aynı kate-
goride halter kaldıracak kardeşle-
rin hedefi ise Türk bayrağını
kürsüde dalgalandırmak. Zorlu
yollardan geçtiklerini belirten
Aysel Özkan, atletizmle ilgilenir-
ken haltere geçtiklerini söyledi.
Niğde'de sevgi evinde kaldıkları
sürede profesyonelleşmeye başla-
dıklarını anlatan Özkan, "Sevgi
evlerine gelene kadar kötü olan
yaşantımızı güzel yerlere taşıya-
cağız. Sevgi evlerinde her istediği-
mizi karşılıyorlar. Başarılı
sonuçlar alacağımıza inanıyo-
rum" dedi. Cansel Özkan ise Av-
rupa şampiyonasında iddialı
olduğunu belirterek, "Kardeşim
rakibim olacak. 3 madalya veri-
yorlar koparma, silkme ve top-
lam. Birini ben, birini o alırız"
diye konuştu. DHA

Samsun’da 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ancak engelli olmayı bir
türlü kabullenemeyen Ahmet Avşar’ın hayatı 3 yıl önce kızının doğmasıyla tamamen değişti. Kızı Berfin’le hayata
tutunan Ahmet, ona yakışır bir baba olmak için okçuluk sporuna başladı ve ilk yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

T ürkiye Okçuluk Federasyonu tara-
fından 23-24 Kasım tarihlerinde
Salon Okçuluk İstanbul İl Şampi-

yonası’na katılan Bağcılar Belediyesi En-
gelli Okçuluk takımından Ahmet Avşar,
makaralı yay büyükler kategorisinde
üçüncü olarak bronz madalyayı elde et-
mişti. 1.5 yıl önce başlayan spor hayatında
ilk madalyasını kazanan Avşar, madalyasını
kendisine hayat ışığı olan 4 yaşındaki kızı
Berfin’e hediye etti. Bağcılar Belediyesi En-
gelli Okçuluk takımı sporcularından 37 ya-
şındaki Ahmet Avşar’ın hayatını değiştiren
kaza, 2004 yılında gerçekleşti. Samsun’da
takla atan minibüste bulunan Ahmet Avşar,
T12 seviyesinde felç oldu. Kazayla birlikte
hayatının altüst olduğunu belirten Avşar, o
dönem yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: “As-
kerden yeni dönmüş ve tekstil atölyesindeki
işime devam ediyordum. Evlilik planları ya-
pıyordum. Aniden yaşadığım bu kaza gele-
ceğe ilişkin bütün düşüncelerimi yok etti. 3
ay hastane süreci yaşadım. Tekerlekli san-
dalyeye mahkûm olmayı kabullenemiyor-
dum. Yürümek için çok mücadele ettim.
Sadece Türkiye değil dünyadaki bütün ge-
lişmeleri takip ettim. Ayağa kalkabilmek için
bilimsel olsun olmasın duyduğum her şeyi
denedim ama olmadı. Düzelme olmayaca-

ğını anlayınca durumumu kabullendim.”

Umutları yeniden yeşerdi

2016 Ocak ayında Berfin’in doğmasıyla yaşa-
mının tamamen değiştiğini dile getiren Avşar,
şöyle devam etti: “Kızım Berfin’le yüzüm
güldü hayatım ayrı bir anlam kazandı. Baba
olunca engelli olduğumu unuttum ve hayata
yeniden bağlandım. Kazayla solan umutlarım
onunlar birlikte yeniden yeşermeye başladı.
Bütün sevgimi ona verdim. Kızıma yakışır bir
baba olmak için bir arayış içine girdim. Bağcı-
lar Belediyesi’nde okçuluk kulübü kuruldu-
ğunu duydum. Başvurdum ve hocamız Murat
Öz sayesinde kısa sürede sporu sevdim. Ok
atınca bütün sıkıntımı derdimi de unutuyo-
rum. Ok atmak beni tedavi ediyor. Gösterdi-
ğim bu çaba Berfin’i de çok mutlu ediyordu.
Azimli çalışmalarım sonucunda il üçüncüsü
olarak ilk başarımı elde ettim. Şimdiki hedefim
ise kızım için dünya şampiyonu olmak. Bu sü-
reçte maddi ve manevi desteklerinden dolayı
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya
teşekkür ediyorum.”

Her şey anlamlı oldu

Engelli olmanın hayalini gerçekleştirmeye
engel olmadığını belirten Avşar, “Engelli ol-
duktan sonra hayatım daha çok anlam ka-
zandı. Yaptığım her şey daha anlamlı ve
kıymetli oldu” dedi.

Fırtına estikçe esiyor
Süper Lig’de 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan ve ilk
yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14’üncü haftalar
itibarıyla, 33 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor

Süper Lig’de bu sezon 14 maçta 7 gali-
biyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 26
puan toplayan Trabzonspor, 2018-19
sezonunda; 6 galibiyet, 4’er beraberlik
ve mağlubiyetle 22 puan, 2017-18 sezo-
nunda; 6 galibiyet, 4’er beraberlik ve
mağlubiyet ile 22 puan, 2016-17 sezo-
nunda; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6
mağlubiyet ile 18 puan, 2015-16 sezo-
nunda; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6
mağlubiyet ile 20 puan, 2014-15 sezo-
nunda; 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2
mağlubiyet ile 22 puan, 2013-14 sezo-
nunda; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5
mağlubiyet ile 23 puan, 2012-13 sezo-
nunda; 6 galibiyet, 4’er beraberlik ve
mağlubiyet ile 22 puan, 2011-12 sezo-
nunda da; 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3
mağlubiyet ile 21 puan topladı. Bordo-
mavililer, 2010-11 sezonun ilk 14 hafta-

sında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1
mağlubiyet alarak 33 puan toplamıştı.

Son 9 sezonun en iyilerinden

Ligde 14’üncü haftalar itibarıyla bu
sezon topladığı 26 puanla son 9 sezo-
nun en yüksek puanına ulaşan bordo-
mavililer, söz konusu 9 sezonda da en
çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci
dönemi geçiriyor. Son olarak 2010-11
sezonunda attığı 32 gol ve yediği 9 gol
ile bu alanda önemli bir istatistik elde
eden Trabzonspor, 2011-12 sezonunda
19 gol atıp 12 gol yedi, 2012-13 sezo-
nunda 17 gol atıp 12 gol yedi, 2013-14
sezonunda 20 gol atıp 16 gol yedi,
2014-15 sezonunda 26 gol atıp 16 gol
yedi, 2015-16 sezonunda 18 gol atıp 18
gol yedi, 2016-17 sezonunda 12 gol atıp
16 gol yedi, 2017-18 sezonunda 28 gol

atıp 27 gol yedi, 2018-19 sezonunda 23
gol atıp 19 gol yedi ve bu sezon ise attığı
27 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

En çok gol Sörloth'a yazıldı

Süper Lig’de geride kalan 14 haftalık
bölümde attığı 9 golle gol krallığı yarı-
şında zirveye ortak olan Trabzons-
por’un Norveçli forvet oyuncusu
Alexander Sörloth, söz konusu peri-
yotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13
gole katkı sağladı. Takımının en skorer
oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda
Süper Lig’de de 14 haftalık bölümde en
fazla gole katkı yapan oyuncu konu-
munda yer aldı. Sörloth ayrıca lig dı-
şında bu sezon Ziraat Türkiye
Kupası’nda 1 gol, UEFA Avrupa Li-
gi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına
katkı sağladı. DHA

Baba oğul karşı karşıya
A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka An-
trenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol
Süper Ligi'nde bu hafta oğlu Efe Sarı-
ca'ya rakip olacak. Sarıca'nın Darüş-
şafaka'nın Gençler Ligi takımında
forma giyen 17 yaşındaki küçük oğlu
Efe, kariyerinin ilk Süper Lig maçına
cumartesi günü Beşiktaş Sompo Si-
gorta önünde çıktı. Genç oyuncu, Da-
rüşşafaka Tekfen'in 78-59 kazandığı
maçta 3 dakika 30 saniye süre alıp 2
ribaund, 1 top çalmayla oynadı. Genç-
ler Ligi'nde 11 numaralı formayı terle-
ten Efe Sarıca, ilk Süper Lig maçında
sporculuk kariyerinde Anadolu Efes'in
efsane basketbolcularından olan Ufuk
Sarıca'yla özdeşleşen 15 numaralı for-
mayı giydi. Süper Lig'de bu sezon 3 yıl
sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yö-
netiminde zirveye damga vuran Pınar
Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ile 15
Aralık Pazar günü İzmir'de rakip ola-
cak. Efe Sarıca, Darüşşafaka teknik

heyeti tarafından genç takımın Gazi-
antep Basketbol deplasmanı yerine bu
maçta kadroya alınırsa ilk kez babası-
nın karşısına çıkmanın heyecanını ya-
şayacak. Karşıyaka, bu mücadeleden
önce çarşamba günü FIBA Europe
Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollan-
da'da Leiden'e konuk olacak.

Çınar'dan hakemlere tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 haf-
tada 2'nci yenilgisini Tofaş deplasma-
nında alan Pınar Karşıyaka'da maçın
hakemlerinin kötü yönetimine tepkiler
sürüyor. Pınar Karşıyaka Genel Me-
najeri Selim Çınar, "Hedefleri doğrul-
tusunda, mevcut şartlar içerisinde
ortaya emek ve çaba koyan bunca ta-
kımın yer aldığı ligde, belki de ligin üst
sıralarının şekillenmesinde bu denli
önem arz edecek bir müsabakanın
hakem üçlüsü ataması ve yönetim
şekli böyle mi olmalıydı" açıklamasını

yaptı. Selim Çınar'ın açıklamasında
şu ifadeler yer aldı: "Maçta her iki
takım da tebriği hak etti. Hüküm veri-
cilerin de bu seviyeye ayak uydurabil-
miş olmalarını isterdik. Maalesef
maçın içerisinde de birçok kez yanlış
yorum ve kararlar verdiklerine inandı-
ğımız hakem üçlüsünün, maçın son
bölümünde rakibimize çalmadıkları
hatalı yürüme pozisyonları ve oyun-
cularımıza çalınan fauller ortadadır.
Bununla birlikte vermiş oldukları
sportmenlik dışı faul kararları ile
sportmenlik dışı faul kavramına yeni
bir nitelik kazandırdıkları kanısında-
yız. Özellikle maçın karar anlarında
yapmış oldukları hatalarla, mücadele-
nin seyrine etki ettikleri tarafımızca
net olmakla birlikte, basketbol ka-
muoyunun dikkatini ve takdirini de
rica ediyoruz. Sözünü ettiğim karar-
lardaki tercihlerin gerçekten hata ol-
duğuna inanmak istiyoruz."

Rekorun adı
Yasemin

Avrupa Kros’ta gelmiş geçmiş en
kariyerli kadın atlet unvanına
sahip Yasemin Can, üst üste dör-
düncü altın madalyasını aldı.
Can madalya töreninde asker se-
lamı vererek, 4'üncü zaferini kut-
ladı. Portekiz’in Lizbon
kentindeki Avrupa Kros Şampi-
yonası’nda Yasemin Can, arka
arkaya dördüncü altın madalya-
sını kazanarak tarihe geçti. Yase-
min, 58 atletin yarıştığı büyük
kadınlar müsabakasında parkuru
26:52’lik dereceyle tamamlarken,
yarışın önemli bir bölümünü tek
başına koştu. En yakın rakibi
Norveçli Karoline Grovdal’ın 15
saniye farkla finişe ulaştığı yarışta
Can, bir kez daha Avrupa Kros
şampiyonluğunu almayı başardı.

En başarılı isim

Kariyerinde pistte iki, krosta dört,
U23 yaş grubunda da iki olmak
üzere toplam 8 Avrupa şampi-
yonluğu bulunan Yasemin Can,
11 Aralık’ta 23’üncü yaş gününü
kutlayacak. Milli atlet, krostaki
bu başarısıyla şampiyona tarihi-
nin en başarılı isimleri arasındaki
yerini de güçlendirdi. 
DHA
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s üper lig'de Beşiktaş fırtınası
esiyor. sezona çok kötü bir
başlangıç yapan ve ilk 6 haf-

tada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1
galibiyet alarak 5 puanla giren siyah-
beyazlılarda işler tersine döndü. 6
maç sonunda 16. sıraya gerileyen ve
düşme hattına giren abdullah avcı'nın
ekibi, 7. haftada oynadığı alanyaspor
maçıyla müthiş bir çıkış yakaladı.
alanyaspor galibiyetinin ardından
deplasmanda ankaragücü ile golsüz
berabere kalan Beşiktaş, bu maçın ar-
dından derbide Galatasaray'ı devirdi
ve ardından da seri galibiyetler geldi.
üst üste 6. maçını kazanarak puan
durumunda her hafta yukarıya doğru

tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, son
olarak Denizli deplasmanında puan
kaybeden Başakşehir'i geçti ve ligde
2. sıraya kurulmayı başardı.

Çebi puan kaybı yaşamadı

19 Ekim'de oynanan ankaragücü kar-
şılaşmasından 1 gün sonra gerçekle-
şen olağanüstü seçimde başkanlık
koltuğuna oturan ahmet Nur Çebi, yö-
netim kurulu üyeleriyle birlikte seçim-
den sonra ümraniye'nin yolunu
tutmuş ve takımla bir araya gelmişti.
Beşiktaş'ın çıkışı da bu ziyaretin ardın-
dan başladı. Özellikle Futbol a Takı-
mı'ndan ve ümraniye Nevzat Demir
Tesisleri'nden sorumlu asbaşkan

Emre Kocadağ ile Transferden so-
rumlu Yönetim Kurulu üyesi Erdal To-
runoğulları'nın sürekli ümraniye'de
yer alarak takımın her an yanında ol-
ması, futbolcularda pozitif etki oluş-
turdu. Galatasaray maçı öncesi
başlayan ziyaretin ardından derbiyi
kazanan siyah-beyazlılar, ardından
çıktığı lig maçlarında kayıp yaşamadı.
Başkan ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş
Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray
derbisinde alınan galibiyetin ardından
futbol takımını her maçtan önce ziya-
ret etti ve destek verdi. 20 Ekim'de gö-
reve gelen Çebi yönetimi, o tarihten
bu yana oynanan lig maçlarında puan
kaybı görmedi.

Kasımpaşa 
deplasmanında Umut
Nayir’in 90+5’te attığı
golle 3-2 kazanan ve üst
üste 6. galibiyetini alarak
ligde 2. sıraya
yükselen Beşiktaş
durdurulamıyor. 
Siyah-beyazlılar son 
8 lig maçında 22 puan
kazanırken, ligde 
14 sıra yukarı tırmandı
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Galatasaray derbisinde önce 24
Ekim'de iç sahada oynanan Braga
karşılaşmasında 2-1 mağlup olan
Beşiktaş'ta tribünler Teknik Direk-
tör abdullah avcı'ya ‘istifa' çağrısı
yaparken, tecrübeli çalıştırıcı Be-
şiktaş'a başarılı olmak için geldi-
ğini ve siyah-beyazlı ekipte birçok
şeyin değişeceğini söylemişti. Bu
tarihten sonra özellikle sakat fut-
bolcuların dönmesiyle iyi bir hava
yakalayan Beşiktaş, üst üste aldığı
6 galibiyetle basamakları tek tek
tırmandı ve 14 sıra yukarıya tır-
manarak ligde 2. sıraya kuruldu.

14 sıra birden
YüKsElDİ

ZİRVEYE
TIRMANDI

Muhteşem

ikili
beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan
Gönül'ün performansları dikkat çekiyor.
Özellikle Kasımpaşa maçında beraber-
liği getiren golü atan Caner Erkin, bu
sezonki 2. golüne imza atarken, Gökhan
Gönül de hem Caner hem de Umut
Nayir'e yaptığı asistle galibiyeti getiren
isimler oldu. 2 futbolcu bu sezon 11
gole direkt etki ederken, Quaresma'nın
ayrılması sonrasında sol açık olarak
görev yapan Caner Erkin, formuyla for-
mayı kaptırmayacağının sinyallerini ve-
riyor. Kasımpaşa karşısında bu sezon 2.
golüne imza atan Caner Erkin, geride
kalan 14 haftanın 13'ünde forma giyerek
Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden
birisi olduğunu gösterdi. Göztepe ma-
çında fileleri havalandıran ve bunun ya-
nında ligde 6 asist yapan 31 yaşındaki
futbolcu, geride kalan 14 haftada tam 8
gole direkt etki etti.

Alkış almayı başardılar

Geçtiğimiz sezonlarda sol bek olarak

görev yapan ancak gerek Quares-
ma'nın ayrılması gerekse de Reboc-
ho'nun savunmada iyi bir form
yakalamasıyla sol açık pozisyonuna
geçen Caner Erkin hücum etkinliğiyle
dikkatleri üzerine çekerken, Kartal'ın bir
diğer tecrübeli ismi Gökhan Gönül de
ortaya koyduğu futbolla alkış alıyor.
Ligde 12 maçta forma giyen ve özel-
likle son haftalarda hücuma verdiği
katkıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu,
Kayserispor filelerini havalandırdıktan
1 hafta sonra Kasımpaşa karşısında
yaptığı 2 asistle galibiyette önemli bir
pay sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarı-
sında Caner Erkin'e güzel bir orta
yapan Gönül Gönül, ikinci yarıda da
Umut Nayir'e çıkardığı gol pasıyla Be-
şiktaş'ın 2 gol bulmasında etkili oldu.
Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi,
geride kalan 14 haftada Beşiktaş'ın 11
golüne direkt etki ederek siyah-beyazlı-
ların zirve yarışında yer almasında
önemli bir pay sahibi oldu. 

Beşiktaş’ın iki tecrübeli ismi Caner Erkin ve
Gökhan Gönül, bu sezon hücuma verdiği
katkıyla dikkat çekiyor. 2 futbolcu, siyah-
beyazlıların ligde attığı 11 gole direkt etki etti

Süper Lig’de 16. hafta oyna-
nacak olan Fenerbahçe-Be-
şiktaş derbisi öncesi
sarı-lacivertlilerde Serdar
Aziz, Emre Belözoğlu, Gus-
tavo, Muriqi; siyah-beyazlı-
larda ise Burak Yılmaz,
Elneny, Necip Uysal ve Ru-
iz'in sarı kart sınırında olması
iki takımın teknik heyetlerini
de zora soktu.
Süper Lig'in 16. haftasında
oynanacak olan Fenerbahçe -
Beşiktaş derbisi öncesi iki ta-
kımdaki yıldız isimlerin sarı
kart sınırında bulunması tek-
nik adamları düşündürüyor.
Dev derbi öncesi Fenerbah-
çe'de Serdar Aziz, Emre Belö-
zoğlu, Luis Gustavo ve Vedat
Muriqi'nin 3'er sarı kartı bulu-
nuyor. Ligin 13. haftasında
Sivasspor deplasmanına
konuk olacak sarı-lacivertli-
lerde bu üç yıldız oyuncu, sarı
kart görmesi halinde Beşiktaş
derbisinde takımlarını yalnız
bırakacak.

Beşiktaş'ta 
4 isim sınırda

Ligde arka arkaya aldığı 6 ga-
libiyetle büyük bir hava yaka-
layan Beşiktaş'ta da sarı kart
sınırındaki oyuncular Teknik
Direktör Abdullah Avcı'yı sı-
kıntıya soktu. Pazar günü
Yeni Malatyaspor'u konuk
edecek olan siyah-beyazlı-
larda; Ruiz, Necip Uysal, El-
neny ve Burak Yılmaz, 3'er
sarı kartla sınırda olan futbol-
cular. Bu isimler de Malatya
maçında kart görmesi halinde
derbide forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz
Gustavo, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performan-
sla takımının orta alanını toplayan isim oldu. 32
yaşındaki futbolcu, orta alanda hem defansif hem
de ofansif alana katkıda bulunurken, Gençlerbirliği
mücadelesinin ikinci yarısında ise stoper olarak
görev yaptı. Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız
ekibi Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı fut-
bolcu Luiz Gustavo, performansıyla ön plana çıkı-
yor.

2 gol attı

Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig'de 11 maçta forma
giyen 32 yaşındaki futbolcu, takımı adına 2 gol
kaydetti. Orta alanda savunmaya ve hücuma yö-
nelik büyük katkı sağlayan Gustavo, ligde bu hafta
oynanan Gençlerbirliği müsabakasının ikinci yarı-
sında da kenara gelen Serdar Aziz'in yerine sto-
perde görev yaptı. Defansa geçtikten sonra geriden
oyun kurmada daha etkili olan sarı-lacivertli ekip,
ikinci yarıda rakip ağlara 2 gol bıraktı ve kalesinde
1 gol gördü. Gustavo, Süper Lig'de forma giydiği
11 müsabakada 123 defansif aksiyon, 36 araya
girme ve 39 rakip sahada top kazanım ile takımını
sırtlarken, pas reaksiyonlarında da zirvede yer aldı.
Brezilyalı orta saha, rakip üçüncü bölgesine 110
pas, başarılı 647 pas ve 4 anahtar pasla sarı-laci-
vertlilerin en iyi ismi oldu.

Görev adamı
Luiz Gustavo

Bursa’nın kalesi düştü
Bursaspor, Giresunspor'a mağlup
olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlu-
biyetini yaşadı. Yeşil-beyazlılar, dün sa-
hasında ağırladığı Giresunspor'a 3-2
mağlup oldu. Maça tutuk başlayan ve
müsabakanın başında gol yiyen yeşil-
beyazlılar, oyuna hakim olamayınca
müsabakada bir anda 3-0 geriye düştü.
79. dakikadan sonra ilk golü bulan Tim-
sah, 85. dakikada 2. golü bulmasına
karşın maçı çeviremedi. Daha önce sa-
hasında 6 müsabakaya çıkan yeşil-be-

yazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Dünkü maçla birlikte Bursaspor, bu
sezon ilk kez sahasında mağlubiyeti
tattı. ayrıca yeşil-beyazlıların, 6 haftalık
yenilmeme serisi de son bulmuş oldu.
Timsah, 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 2
beraberlik elde etmişti

Selçuk ıslıklandı

Öte yandan Giresunspor karşısında oy-
nanan kötü futbola taraftarlar tepki gös-
terdi. Özellikle takımın yediği ikinci

golde topu kaptıran kaptan selçuk
Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbol-
cuların başında yer aldı. Taraftarlar,
Şahin topu ayağına her aldığında oyun-
cuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emir-
han aydoğan'a bırakan tecrübeli
futbolcu, oyundan çıkarken de protes-
toya maruz kaldı. ayrıca taraftarlar 3-
0'ın ardından Teknik Direktör Yalçın
Koşukavak'a da tepki gösterdi. Taraftar-
lar, Koşukavak'ın istifası yönünde teza-
hüratlar yaptı.
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